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چمدان های سرگردان 

خط قرمزهای «علفزار»
 در سینما چهارباغ

گمشده ای
 به نام سالمت روان

کوچ دالالن خودرو

افزایش موارد بستری 
بیماران کرونایی در اصفهان

۶

       

استفاده ازسماق 
برای کاهش 
مصرف نمک

پاسخ شهردار به تذکر شورا
۳

در اسارت آفت
آفات، مــزارع و باغات اصفهان را قرق کرده اســت. 
طغیان آفات در باغات اصفهان آنقدر مشهود است که 
به گفته مسئوالن جهاد کشاورزى اصفهان در برخى 

از باغات شاهد خسارات 60 درصدى هم بوده ایم.
تابســتان امســال، گرماى هوا تب درختان و باغات 
اصفهان را باال برد. گرماى 40 درجه اى که بیش از 15 
روز ادامه داشت باعث شد که درختان به خزان برسند 
و برگ هایشــان بریزد. این در حالى است که وقتى 
برگ هاى درختان به عنوان عضو فتوسنتز کننده گیاه 
نتواند غذاسازى کند، دچار ضعف مى شود و ضعف گیاه 
باعث جلب و جذب آفات و بیمارى هاى ثانویه است. 

به گفته مدیر حفظ نباتات جهاد کشــاورزى اســتان 
اصفهان، البته موضوع طغیان آفــات، تنها مربوط به 

کشور ما نیست و صنعتى شدن...

زیر پوست بازار هنر زیر پوست بازار هنر 
تهدید آتش سوزى و فرونشست و دورنماى تاریک تهدید آتش سوزى و فرونشست و دورنماى تاریک 

یکى از بازارهاى تاریخى اصفهانیکى از بازارهاى تاریخى اصفهان

۶

پروژه شهرك شهید کشورى، على قاسم زاده را به صحن شوراى شهر کشاند

نقش مهم نوراللهی نقش مهم نوراللهی 
در پیروزی شباب االهلیدر پیروزی شباب االهلی

بازیکن ایراتى شباب االهلى نقش مهمى در پیروزى تیمش 
برابر الجزیره داشت.

شباب االهلى در شرایطى توانست در دیدار مهم هفته ششم 
ادنوك لیگ امارات از سد تیم صدرنشین عبور کند که...

۷

در صفحه ۳ بخوانید

روی دیگر خشکسالی برای باغات و روی دیگر خشکسالی برای باغات و 

مزارع اصفهانمزارع اصفهان

مسیر 
سخت سبز

دردسرهای ذوب آهن؛دردسرهای ذوب آهن؛

 دفاع قوی، خط حمله بدون زهر دفاع قوی، خط حمله بدون زهر

۵

طارمی باز سوژه شد

ســماق، یکى از ادویه هــاى محبوب و 
پرکاربرد اســت که طعم ترش مزه 

آن نیاز بــه اســتفاده از نمک 
را کاهــش مى دهد. ســماق 
خواص درمانى بسیارى دارد...

پیچیدن نسخه های الکترونیک در پیچ و تاب مشکالت 
بیماران همچنان سرگردانندبیماران همچنان سرگردانند

۲

۷

رئیس پلیس راه استان تشریح کرد؛رئیس پلیس راه استان تشریح کرد؛

پرتصادف ترین ساعات در پرتصادف ترین ساعات در 
راه های برون شهری اصفهانراه های برون شهری اصفهان

۶

همه چیز را هم گردن بازی های کامپیوتری نیاندازید استمرار خشکسالی اصفهان تا ۴۳روز آیندهجهان نما وقتی تلفن همراه مثل یک بمب ساعتی عمل می کند!استان ۲ خوراکى خوشمزه که حافظه را تقویت مى کندتکنولوژی سالمت

 م.الف:۱۳۹۴۱۳۵

1)موضوع مناقصه:
خرید، حمل و تحویل و نصب دیوار محوطه و کارهاى باقیمانده شعبه مرکزى بانک ملى کاشان 

2)محل اجراء پروژه : شعبه مرکزى در حال ساخت بانک ملى کاشان. 
3)برآورد مناقصه : 60،000،000،000 ریال

4)شرایط پذیرش پیمانکار: 
ـ دارا بودن حداقل رتبه 5 ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور

ـ کسب امتیاز الزم در ارزیابى کیفى مطابق با اسناد مناقصه 
5)محل دریافت اسناد مناقصه : 

www.setadiran.ir : وبسایت رسمى
6)تاریخ و مهلت دریافت اسناد مناقصه: 

از تاریخ 1401/07/24 ساعت 08 صبح تا تاریخ 1401/08/01 ساعت 19 بعد از ظهر به مدت 8 روز . 
7)مهلت ارسال و تحویل اسناد مناقصه: 

ساعت 19 بعد از ظهر روز پنجشنبه 1401/08/12.
- بازگشایى پاکات در سامانه ستاد ایران روز شنبه 1401/08/14

- نحوه ارائه و محل ارائه ارسال اسناد تکمیل شده در وب سایت رســمى www.setadiran.ir به شماره مناقصه 
.2001001195000012

- در صورت سوال در مورد نحوه بارگذارى اسناد یا ثبت نام در سامانه فوق با شماره تلفن 1456 مرکزى راهبرى و پشتیبانى 
سامانه ستاد تماس حاصل فرمائید.

- جهت کسب اطالع بیشتر با مهندسین مشاور سارویه به شماره 31310737-031 تماس حاصل فرمائید.

فراخوان دعوت به مناقصه عمومی یک مرحله ای نوبت اول

روابط عمومی بانک ملی استان اصفهان

جشن بزرگ میالد نبى مکرم اسالم و رییس مذهب تشیع 
حضرت امام صادق علیه السالم با حضور دانش آموزان ،اولیا 
و مربیان در کانون شهید بنى طبا شهرستان آران و بیدگل  و 
آموزش مفاهیم اعتقادى و دینى با هنرمندى عمو روحانى 

غزالى برگزار شد.
رییس دانشگاه آزاد اســالمى مرکز آران و بیدگل گفت: در 
سال تحصیلى جدید که دومین سال شروع فعالیت آموزشى 
و پرورشى مدرسه پسرانه سما در این شهرستان است با رشد 

40 درصدى جذب دانش آموز مواجه بوده ایم.
مهدى مقرى ادامه داد: توسعه کمى مدارس سما همزمان 
با ارتقاى کیفیت آموزش و پــرورش مطابق با منویات مقام 
معظم رهبرى و ســند بنیادین تحول در آموزش و پرورش 
نصب العین تمامى معلمان و کادر ادارى سما آران و بیدگل 
اســت. وى افزود: به لطف الهى همکارى خوبى از ســوى 
والدین شاهد هستیم که ما را در رســیدن به اهداف یارى 

مى دهد.
مقرى با تاکید بر اینکه انتظار ما از مدیران مدارس به ویژه 

مدیران مدارس سما این اســت که در اجراى برنامه هاى 
مصوب حوزه معاونت پیرامون ارتقا کیفیت آموزشى  کوشا 
باشند تصریح کرد: مدارس سما تاکنون تعامل دوسویه بسیار 

مطلوب با اداره آموزش و پرورش شهرستان داشته اند.
رییس دانشگاه آزاد اسالمى مرکز آران و بیدگل رسیدن به 
افق هاى آینده را نیازمند همسویى و همگرایى دو نهاد خانه 
و مدرسه دانست و تاکید کرد: از آنجایى که شخصیت بنیادى 
دانش آموزان در نهاد خانواده شکل مى گیرد و مدرسه ادامه 
دهنده این تعلیم و تربیت است افزود: معلمان و مدیران حتى 
شعارهاى روى در و دیوار مدرســه و بنرهاى تبلیغاتى همه 
و همه بر تربیت دانش آموزان تاثیر گذار است و همزمان با 
24 مهرماه روز پیوند اولیا و مربیان انتخابات انجمن اولیاء و 

مربیان در مدرسه سما آران و بیدگل برگزار شد.
گفتنى اســت 150 دانش آموز پســر با هدایت 10معلم و 
کادر ادارى به فعالیت مشــغول هســتند و تا مهرماه سال 
آینده مدرســه دخترانه ابتدایى و متوســطه نیز راه اندازى 

خواهد شد.

دانش آموزان سما آران و بیدگل
 سال تحصیلی جدید را

 با« سالم فرمانده» آغاز کردند

اداره کل استاندارد استان اصفهان در نظر دارد واگذارى بخشى از امور تصدى گرى 
مرتبط با ارزیابى کیفیت کاالهاى صادراتى در حوزه فرآورده هاى نفتى، شــامل 
نمونه بردارى و آماده سازى نمونه را به مدت یک سال شمسى، به یکى از شرکت هاى 

بازرسى داراى تأییدیه صالحیت از سازمان ملى استاندارد ایران واگذار نماید. 
متقاضیان مى توانند براى اطالع از جزئیات فراخوان و دریافت مدارك مورد نیاز 
از جمله قیمت برآورد شــده پایه، شــاخص هاى رتبه بندى شرکت هاى بازرسى 
کاال، اقرارنامه محضرى، شرایط شرکت در فراخوان و...، طى 7 روز کارى از تاریخ 
انتشار آگهى، به پورتال اداره کل استاندارد استان اصفهان، به آدرس الکترونیکى
 https://isfahan.inso.gov.ir صفحه اصلىـ  قسمت خدمات الکترونیکىـ  منوى مناقصه 

و مزایده، مراجعه نمایند.     

آگهی فراخوان عمومی تک مرحله ای با ارزیابی کیفی

اداره کل استاندارد استان اصفهان
م.الف:۱۳۹۴۱۵۲   
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تروریست ها را پشت مرزها 
تحمل نمى کنیم

کاال برگ را
هنوز نیامده بردند!

خبرخوان
تحلیل طالبى

  برترین ها | ابوالقاسم طالبى، کارگردان 
فیلم «قالده هاى طال» در اظهاراتى به اعتراضات 
مردمى در پى مرگ مهســا امینى، دختر 22ساله 
ســقزى واکنش نشــان داد. طالبــى در برنامه 
تلویزیونى «جهان آرا» در اظهارنظرى قابل تأمل 
گفت: دشــمنان جنگ هیبریدى علیه جمهورى 
اسالمى به راه انداخته اند ولى خسته شده اند، چون 
به تکرار افتاده اند و حاال دنبال یک دختر هستند که 

بکشند و باز هم احساسات مردم را تحریک کنند.

سرقت کتیبه تاریخى
کتیبــه    باشگاه خبرنگاران جوان |
سنگى تاریخى مسجد جامع بابل به سرقت رفت. 
قدمت این کتیبه سنگى به سال 1251 قمرى بر 
مى گردد و در دوره محمدشاه قاجار بر سر در غربى 
مسجد جامع بابل نصب شده بود.  سرهنگ کردان، 
فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگى، گردشگرى 
و صنایع دستى مازندران گفت: کتیبه تاریخى براى 
میراث فرهنگى و مردم شهر بابل ارزش تاریخى 
و معنوى داشت و بر اساس گزارش ها سرقت این 

کتیبه هفته پیش رخ داد. 

بلعیدن 120 بسته هروئین! 
فرمانده انتظامى شهرستان نایین    تابناك|
اظهار کرد: مأموران ایســتگاه ایست و بازرسى 
شهید شرافت فرماندهى انتظامى شهرستان نایین 
حین کنترل مسافران یک دســتگاه اتوبوس، به 
دو نفر از مسافران مشکوك شده و براى بررسى 
بیشتر آنها را به ایســتگاه بازرسى منتقل کردند. 
هادى کیان مهر افــزود: مأمــوران متوجه بلع و 
انبارى مواد مخدر در معده این قاچاقچیان شــده 
و در نهایت با تالش پزشکان 120 بسته کوچک 
هروئین به وزن یک کیلو و 128 گرم را از معده آنها 
خارج کنند. این قاچاقچیان از استان هاى جنوبى 

عازم اصفهان بودند.

کاهش 18 درصدى
 آب سدها  

  مهر | بررســى وضعیت ورودى سدهاى 
کشور نشان مى دهد که ورودى به مخازن در سال 
آبى جارى به 600 میلیون مترمکعب رســیده که 
نسبت به مدت مشابه سال آبى گذشته 18 درصد 
کاهش دارد.  در شــرایط فعلى میزان پرشــدگى 
سد زاینده رود در استان اصفهان، سدهاى استان 
تهران، سدهاى استان خوزستان و سدهاى حوضه 
آبریز دریاچه ارومیه به ترتیب حدود 12 درصد، 19 

درصد، 44 درصد و 30 درصد است. 

مهاجرت 10 هزار نفر
از نخبگان

قائم مقام بنیــاد ملى نخبگان گفت:    ایلنا |
در پایگاه اطالعاتى بنیــاد ملى نخبگان 50 هزار 
نفر نخبه شناسایى شده است. براساس نرمال بین 
المللى یک تا 1/2 درصد جامعه را این قشر تشکیل 
مى دهند. این وضعیت نرمال در ایران یک میلیون 
است و شــرط الزم و اولیه نخبگان کشور باید به 
میزانى باشد که هسته اولیه اداره کشور را درست 
کنند.  باقرى مقدم افزود: تا به حال 2700 نخبه به 
کشور برگشته اند و 10 هزار نخبه از کشور رفته اند. 

وحشت از گرگ ها در یزد! 
رئیس اداره محیط زیست بافق گفت:    رکنا | 
حیوانات وحشى گرسنه گوســفندان روستاییان 
جوزوییه را دریدند. موسوى گفت: حیوانات وحشى 
با توجه به خشکســالى و گرســنگى به روستا ها 
نزدیک مى شوند و روز شنبه هم به گله گوسفندان 
در روستاى جوزوییه حمله کردند. وى افزود: این 
حیوانات 9 رأس گوسفند در این روستا را تلف کرده 
که حدود 40 میلیون تومان برآورد خســارت به 

دامداران این روستا ست. 

4 کشته در آتش سوزى اوین
  ایلنا| در پــى درگیرى بین برخــى از زندانیان 
زندان اوین و آتش ســوزى پیش آمده، متأســفانه 
4 زندانى فوت شــدند. بر اســاس این گزارش طبق 
آخرین اطالعات به دســت آمده، 4 نفر از زندانیان بر 
اثر استنشاق دود ناشى از آتش سوزى ها درگذشتند و 
61 زندانى نیز مجروح شده اند. هر 4 زندانى فوت شده 

جزو محکومین ناشى از سرقت بودند.

نیما را سگ گاز گرفته بود 
فرمانده انتظامى شهرستان ارومیه،    تسنیم|
انتشار مطلبى در خصوص درگذشت یکى از نوجوانان 
ارومیــه اى در پى تجمعــات اخیــر را تکذیب کرد. 
سرهنگ حســن شــیخ نژاد در این خصوص گفت:  
«نیما شفق دوست» حدود 3 هفته پیش به علت اینکه 
توسط سگ گاز گرفته شده، به یکى از مراکز درمانى 
ارومیه مراجعه و سپس از ادامه درمان در بیمارستان 
خوددارى کرده و در منزل تحت مداوا قرار مى گیرد که 
متأسفانه به علت شدت عفونت محل گاز گرفتگى، در 

نهایت فوت مى کند.

ادعاى جنجالى فرزند هاشمى 
  برترین ها | اظهــارات فرزنــد هاشــمى 
رفسنجانى درباره مرخصى برادرش مهدى هاشمى 
از زندان اوین خبرساز شده است. یاسر هاشمى در اتاق 
ایران من کالب هاوس از مرخصى عجیب برادرش، 
مهدى هاشمى که در بند 7 و 8 زندان اوین محبوس 
بوده، خبر داده است. او گفته که وقتى مهدى هاشمى 
روز جمعه به زندان اوین مراجعه کرده، به او گفته اند 
فعًال نمى خواهد بیایى، در مرخصــى بمان! تاکنون 

ادعاى یاسر هاشمى تأیید و یا تکذیب نشده است.

تأیید نظر پزشکى قانونى 
توسط مجلس

کمیته حقیقت یاب مجلس شوراى    انتخاب |
اسالمى در گزارش بررسى علل فوت مرحومه مهسا 
امینى ضمن تأکید بر اینکه «هیچگونه ضرب و جرح و 
برخورد فیزیکى» با متوفى انجام نشده است خواستار 
پیگرد قضایى کسانى شد که قبل از روشن شدن ماجرا 
با «اظهــارات عجوالنه و خالف واقع» احساســات 
مردم را جریحه دار و زمینه ســوء اســتفاده دشمن و 
اغتشاشــگران را ایجاد کرده و مواضعشان را اصالح 
نکرده اند. درپى اتفاق ناگوارى که براى مرحومه مهسا 
امینى رخ داد، کمیسیون امور داخلى کشور و شوراها 
با دســتور محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شوراى 

اسالمى مأمور بررسى این حادثه و گزارش آن شد.

پیامک هایى که
ارسال نمى شود

  ایسنا |برخى از کاربران حوزه فضاى مجازى 
از اختالل و قطعى ارسال پیامک براى سرویس هاى 
پیام کوتاه، از روز جمعه 22 مهرماه خبر داده اند.گفته 
شده که این محدودیت ظاهراً با دستور قضایى و براى 
تمامى سرویس هاى پیامک کوتاه تا اطالع ثانوى در 
سراسر کشور اعمال شده است. پیگیرى براى تأیید 
یا تکذیب این موضــوع از وزارت ارتباطات و فناورى 
اطالعات به نتیجه نرسید اما شواهد نشان مى دهد در 
زمینه پیامک هاى انبوه بانک ها محدودیتى وجود ندارد 
اما براى اطالع رسانى اگر پیامک ها از تعدادى بیشتر 

شود امکان ارسال وجود ندارد.

 روز رأى به وزیر کار 
رئیس مجلس شــوراى اسالمى گفت    رکنا| 
که در صورت ارائــه گزارش کمیســیون اجتماعى 
درباره بررسى صالحیت سیدصولت مرتضوى، وزیر 
پیشنهادى کار، جلسه رأى اعتماد در روز چهارشنبه 
هفته جارى تشکیل خواهد شد. محمدباقر قالیباف در 
جلسه علنى دیروز (یک  شنبه) مجلس اظهار کرد: از 
رئیس جمهور تشکر مى کنم که وزیر پیشنهادى کار را 

در اولین فرصت معرفى کردند.

رئیس ستاد کل نیرو هاى مسلح گفت: اینکه سه هزار 
نیروى مسلح پشت دیوار مرز ما مرکز ساخت بمب داشته 
باشند، به هیچ عنوان براى ما قابل تحمل نیست و با آنها 

مقابله مى کنیم.
سرلشکر باقرى افزود: ما چند نمونه داشتیم که اسرائیل 
از بین اینها نفراتى را انتخــاب مى کردند و بعد آموزش 
مى دادند و بعد آنها داخل کشــور ما مى آمدند و ترور و 
کار هاى ضد امنیتى انجام مى دادند و از اینها به عنوان 

تروریست اجاره اى استفاده مى کردند. 
رئیس ستاد کل نیرو هاى مسلح با اشاره به عملیات اخیر 
نیروى زمینى سپاه علیه مقر هاى گروه هاى تروریستى 

در شــمال عراق تأکید کرد: این عملیات هم با رعایت 
تمام اصول انســانى عملیات کردیم و مراقب هستیم 
از بینى یک غیرنظامى خون نیاید، در مواردى بوده که 
گروهک هاى تروریستى در یک طبقه از یک آپارتمان 
کارگاه ساخت بمب داشــتند، اما ما براى جلوگیرى از 

آسیب به مردم این ساختمان را هدف قرار ندادیم.
وى تصریــح کــرد: ما بــه مقامــات اقلیــم گفتیم 
دو راه وجود دارد، یــا این ها باید تبدیل بــه یک گروه 
غیرنظامى شــده و خلع ســالح شــوند یا اینکه اقلیم 
کردســتان باید گروهک هــاى تروریســتى را از این

 منطقه اخراج کند.

محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس از مختومه شدن پرونده کاالبرگ الکترونیک خبر 
داد. او سه دلیل پایان یافتن این سیاســت را عدم تأثیر در 
کنترل تورم، نبود زیر ساخت هاى الزم براى ارائه کاالبرگ 
و نبود قانونى مبنى بر عدم اعطاى یارانه نقدى عنوان کرد. 
پیش از این مســئوالن اقتصادى دولت از جایگزین شدن 
کاالبرگ به جاى یارانه نقدى خبــر داده بودند. اما در حال 
حاضر به نظر مى رسد با اعالم عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس، جایگزینى طرح مذکور فعًال منتفى است. به نوشته 
روزنامه «دنیاى اقتصاد»، قــرار بود کاالبرگى براى خرید 
کاالهاى اساسى مانند مرغ ارائه شده و پرداخت مردم براى 

خرید کاالهاى موردنظر با استفاده از این کاالبرگ، متناسب 
با قیمت هاى کاالهاى مذکور در یکســال معین باشد. اما 
توضیحات ارائه شده توسط عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
کشور، پس از اظهارات وزیر اقتصاد بیانگر آن است که ارائه 
کاالبرگ به جاى یارانه نقدى در حال حاضر منتفى است. 
پس از گذشت پنج ماه از تجمیع یارانه هاى نقدى همچنان 
این پرسش مطرح بود که اعطاى یارانه موردنظر دولت به 
صورت نقدى تداوم خواهد داشت یا به صورت کاالبرگ ارائه 
خواهد شد؟  زنگنه در این مورد گفت: «دولت هم اگر بخواهد 
به سراغ کاالبرگ برود، نه زیرساخت هایش فراهم است و نه 

دیگر آن تأ ثیرات را دارد.»

مریم محسنى
حتى اگــر روان هاى مضطرب، ترس، اســترس مریضى 
و تمایل به خودکشــى در همه افراد جامعه نباشد اما حال 
روانمان آنچنانکه باید و شــاید خوب نیست. این تلنگرى 
اســت که به یادمان مى اندازد در کنار جسممان روان هم 
زندگى مى کند. روانى که باید سالم باشــد تا افراد بتوانند 
از قدرت تفکر و از قــدرت تفکر و توانایى هاى خود به نحو 

احسن استفاده کنند و از پس نیازهاى روزمره شان برآیند. 
اما با اینکه سالیان سال است مســئوالن رسمى کشور از 
وضعیت بد روان و اوضاع ســالمت جامعه حرف مى زنند 
همچنان شیوع برخى از اختالالت روانى در کشور افزایش 

یافته است.
در شعارهاى امســال روز جهانى ســالمت روان بر کلید 
واژه هایى همچون اولویت قرار دادن سالمت روان و عدالت 
همگانى، خودمراقبتى و عدالت محورى تأکید شده است. 
شعارهایى که حداقل در چنین روزهایى به ما تلنگر مى زند 

که باید بیشتر مراقب روانمان باشیم. 
دستکم طى شش سال گذشته در رســانه ها همواره یک 
آمار تقریباً ثابت رو به افزایش منتشر شده است و مسئوالن 
و کارشناسان هم به آن اســتناد کرده اند؛ اینکه حدود یک 
سوم معادل 30 درصد جامعه از یکى از انواع اختالالت روان 
شناختى رنج مى برند. اکنون نیز در هفتمین ماه از سال1401 
و در فاصله اى زیاد از اولین بارى که این آمار اعالم شــد، 

همچنان از همین حدود اختالل صحبت مى شود.
تنها آمار مشــخصى که در زمینه تعداد بیماران روانى در 
کشور وجود دارد مربوط به 11 ســال پیش است. این تنها 
آمارى است که یکى دو روز پیش از زبان على اسدى، معاون 
فنى دفتر سالمت روانى و اجتماعى وزارت بهداشت عنوان 
شد و او با اعالم اینکه استناد به آمار متعلق به 11سال قبل 
نه شایسته اســت و نه مى تواند بازگوکننده اوضاع فعلى 
سالمت روان در جامعه باشد علت به روز نشدن این آمارها 
را استخراج نشدن نتایج دانست و توضیح داد که در سال99 
نیز پیمایش مشابه سال 90 انجام شــد اما نتایج آن هنوز 

استخراج نشده است.
او البته این احتمال را داد که تا آخر امســال بتوانیم آمار به 

روز شده اى از تعداد بیماران روانى در کشور داشته باشیم.

به گفته اسدى، در سال99 همزمان با پیمایش ملى، مطالعات 
شهرى و روســتایى با موضوع بررســى اختالالت شایع 
روانپزشکى در برخى نقاط کشــور انجام شد که نشان داد 
اختالالت افســردگى، اضطرابى و... بعد از شیوع کرونا به 
حدود 29 درصد رسیده اســت. به این ترتیب اگر شهامت 
به خرج دهیم و این عدد را به جمعیت سراسر کشور تعمیم 
دهیم باز هم باید بگوییم که سالمت روان نزدیک به یک 
سوم جمعیت کشــور به واســطه برخى اختالالت روانى 

مخدوش است.
انسان هاى خسته از بیمارى اى که تقریباً سه سال به طول 
انجامید و هنوز هم تمام نشده در این روزهاى پساکرونایى 
دیگر مثل قبل نیســتند. آنها تلخى دورانى که گذشت را با 
خود حمل کرده اند، مرگ ها و سوگ هایى که در این دوران 

چشیده اند بیش از توانشان بوده و حاال نمى توان به راحتى از 
دست این غم ناتمام راحت شد.

به گفته دکتر حسن موسوى چلک، رئیس انجمن مددکارى 
اجتماعى ایران، موجى از مرگ و ســوگ هــاى ناتمام، 
درآمدهاى قطع شده، شغل هاى به پایان رسیده و از دست 
دادن نان آوران خانواده، کودکان بى سرپرستى باقى گذاشت 
که در پساکرونا به ســادگى فراموش نمى شود و همچنان 

ادامه مى یابد. 
در این شــرایط دشــوار که به گفته موســوى چلک، در 
کشورمان با موضوعات اجتماعى و اقتصادى و سیاسى به 
نوعى گره خورده از حمایت هاى کارساز در حوزه پیشگیرى، 
درمان و حمایت از اختالالت روان شناختى و افراد درگیر با 

این مشکالت نیز خبرى نیست.

نه بیمه مکملــى براى درمان بیمارى هاى روان هســت 
و نه حوزه هاى درمانى خاصى بــراى این موضوع وجود 
دارد. این موضــوع در کنار تورم موجود و کوچک شــدن
 سفره ها و مشکالت اقتصادى جایى براى سالمت روان 

باقى نگذاشته است.
به گفته کارشناســان، دولت ها بیش از اینکه به سالمت 
روان توجه کنند، سالمت جسمى را اولویت قرار مى دهند. 
شــاهد این مدعا هم به ثمر ننشستن قانون سالمت روان 
اســت که از یک بالتکلیفى تاریخى رنج مى برد. ســابقه 
نگارش پیش نویس این قانون به سال 1382  برمى گردد. 
پیش نویسى که یکســال بعد از طرح اولیه بار دیگر نوشته 
شد اما به واسطه پاســکارى ها در دول مختلف به نتیجه

 نرسیده است.

گمشده اى به نام سالمت روان

همه چیز را هم گردن بازى هاى کامپیوترى نیاندازید
در روزهاى گذشته افراد مختلفى از جمله چند چهره 
نظامى شــاخص و چند روحانى مشــهور با انتقاد از 
فضاى باز بــازى هاى کامپیوترى، خشــونت هاى 
این بازى ها را بخشــى از محــرك نوجوانان براى 
اقدامات خشونت آمیز لقب دادند. انتقاداتى که یک 
ستاد تخصصى در حوزه علمیه واکنش جالبى به آن 

نشان داده است.
این باور که بازى هاى کامپیوترى باعث این حجم 

از خشــونت نوجوانان شــده اند را حجت االسالم 
احمدى، دبیر ســتاد احیاى امر به معروف و نهى از 
منکر چهارمحــال و بختیارى هم طــورى مطرح 
کرد که حسابى رسانه اى شــد. او با اشاره به اینکه 
ً روى دهه هشــتاد و دهه نودى ها  دشمن شــدیدا
ســرمایه گذارى کرده و بنا دارد این قشر را در مقابل 
اسالم و احکام و شــریعت دین قرار دهد، بیان کرد: 
«برخى بازى هاى هیجانى رایانه اى براى به میدان 

آوردن نوجوانان در چنین روزى برنامه ریزى شــده 
بود.»

حاال اما ســتاد بازى و ســرگرمى حــوزه علمیه در 
بیانیــه اى ضمــن محکومیت حوادث تلــخ اخیر و 
فرصت طلبى دشمنان و اغتشاشــگران، به اهمیت 
بازى و ســرگرمى براى رشــد کودکان و نوجوانان 
پرداخته و خواســته از اتهام زنى خــارج از اندازه و 
انداختن تمام گناه حوادث اخیر به گردن بازى هاى 

کامپیوترى پرهیز شود و حداقل تا زمان بررسى دقیق 
ابعاد تأثیرات هــر یک از عوامــل مختلف از چنین 

اتهاماتى پرهیز شود.
از زمان آغاز حوادث تلخ پس از فوت مهسا امینى در 
کشور، بسیارى از بازى هاى کامپیوترى پر طرفدار 
که هم براى ســرگرمى و هم بخشــى از راه هاى 
درآمدزایى جوانان و نوجوانــان بودند با فیلترینگ و 

محدودیت هایى روبه  رو شدند.

الدن ایرانمنش
درست در روزهایى که گمان بر این بود نسخه هاى کاغذى 
به بایگانى مى روند و خاطره مى شوند این اتفاق نیافتد و بعد 
از گذشت هشــت ماه همچنان اجرایى شدن الکترونیکى 
نســخ، با چالش هاى زیادى روبه رو اســت. حاال نه تنها 
بسیارى از پزشکان با هیچ بیمه اى قرارداد ندارند و همین 
مسئله نسخه هاى کاغذى را همچنان زنده نگه داشته بلکه 
قطعى اینترنت هم بهانه اى شده براى برخى از داروخانه ها 
تا نسخه ها را به شکل آزاد حساب کنند و این طرح را چندان 

جدى نگیرند.
اختالل در سامانه تأمین اجتماعى و نرم افزارها و همچنین 
اینترنت اکنون روزهاى بیماران را مثل شــب کرده است. 
آنها کالفه اند و از گره کورى که انگار قرار نیست باز شود 

گالیه دارند.
با وجــود اینکه حــاال دیگر از آن کیســه هــاى بزرگ

 نسخه هاى کاغذى در داروخانه هاى بزرگ خبرى نیست و 
دیگر به خاطره ها پیوسته و صرفه جویى زیادى در مصرف 
کاغذ با شروع طرح نسخه هاى الکترونیکى شده است اما با 
وجود مشکالت هنوز هم بسیارى از داروخانه ها و پزشکان 

شیوه هاى سنتى را بیشتر مى پسندند.
این مسئله بیشتر در میان پزشکانى که سن و سال باالیى 

دارند و دهه ها با نســخه هاى کاغذى کار کرده اند بیشتر 
مشاهده مى شود و بى میلى آنها در کار با سامانه ها به خوبى 
مشخص است؛ گرچه آنها بهانه هاى زیادى هم براى نرفتن 
به این سمت دارند که عمده ترین آنها قطع و وصل شدن 

سامانه تأمین اجتماعى است.
به گفته برخى از پزشــکان در داروخانه ها این مشکالت 
در اغلب روزها وجود دارد و همین شــده که نسخه هاى 
الکترونیکى بعد از هفت ماه همچنان محل مناقشه باشند 
و پزشــک و بیمار و داروخانه دارها را آزار بدهد.  چالشــى 
که چندى پیش از طرف شــهرام غفارى، مدیرکل درمان 
غیر مستقیم ســازمان تأمین اجتماعى هم تأیید شد و او از 
پزشکان خواست تا با سایر سامانه هاى بخش خصوصى 
که مشترى محورتر و کاربرپسندتر هستند کار کنند با این 
توضیح که تأمین اجتماعى اساساً هیچ وظیفه اى براى ایجاد 

سامانه نداشته است.  
اما حتى اگر مشکل از طرف پزشکان به عنوان مبدأ شروع 
این دردسرها حل شود، داروخانه ها که مقصد نهایى نسخ 
درمانى هستند روایت دیگرى از ماجراى نسخه ها دارند. 
به گفته مالکان برخــى از داروخانه هــا، رقم 3 درصدى
 نسخه هاى کاغذى فقط مربوط به نسخه هایى است که 
پزشکان طرف قرارداد با تأمین اجتماعى مى نویسند درحالى 

که روزانه ده ها نسخه کاغذى به دست داروخانه ها مى رسد 
که اغلب متعلق به پزشــکان متخصص و فوق تخصصى 
اســت که در بخش خصوصى یا مطب هاى شخصى کار 
مى کنند. در کنار این موضوع قطــع مکرر اینترنت، کار با
 سامانه ها و پیچیدن نســخه ها را مشکل کرده است و در 
نتیجه مردم سرگردان شده و مجبور مى شوند چندین بار به 

داروخانه ها مراجعه کنند.
البته شهرام غفارى، کار با سامانه ها و کندى آنها را به حدى 
نمى داند که آزاردهنده باشد؛ با این حال، تأکید مى کند که 
در کشور باید دو اتفاق رخ دهد، اول اینکه کار با سامانه ها از 
سوى طراحان، راحت تر شود و دوم اینکه زیرساخت هاى 
ارتباطى ارتقا یابد تا قطعى برق و اینترنت مردم را سرگردان 
نکند. او مى گوید براى رفع این دو مشکل با وزارت نیرو و 

ارتباطات در حال مذاکره هستیم. 
آمارهاى سازمان تأمین اجتماعى همه چیز را خوب نشان 
مى دهد ازجمله اینکه در سال1400، از 126میلیون نسخه 
ارسالى به این سازمان 92 میلیون معادل 73درصد نسخه ها 
به صورت الکترونیکى بوده درحالى که در سه ماهه ابتدایى 
امســال 30میلیون و 900هزار معادل 97درصد نسخه ها 

اینچنین بوده است. 
مطابق آمارى کــه مدیرکل درمان غیرمســتقیم تأمین 

اجتماعى از آنها نام برده، درحوزه نسخه پیچى نیز اوضاع 
روبه راه است زیرا سال گذشته50درصد نسخه ها به صورت 
الکترونیکى به داروخانه ها ارسال شده درحالى که این رقم 

امسال به 87درصد رسیده است. 
شهرام غفارى حتى تأ کید مى کند با الکترونیکى شدن امور، 
کار داروخانه ها آسان تر شده زیرا قبًال نسخه ها را باید یک 
بار در سامانه بیمه و یک بار در سیستم حسابدارى خود (براى 
کنترل انبار) وارد مى کردند درحالى که اکنون فقط یک بار 
این کار را انجام مى دهند. غفارى به این ترتیب توضیح مى 
دهد که داروخانه ها اگر گله و نگرانــى اى دارند فقط این 
اســت که بیمه ها پول آنها را به موقع پرداخت نمى کنند 
که این همان نکته اى است که على فاطمى، نایب رئیس 
انجمن داروسازان ایران از آن با عنوان خلف وعده بیمه ها 

یاد مى کند. 
گرچه این خلف وعده هــا در پرداخــت مطالبات مراکز 
درمانى و داروخانه ها اتفاقى به غایت کهنه و نخ نماســت 
اما خود مانعى است براى اینکه نســخ الکترونیک آنطور 
که باید و شاید مسیر درســتى را پیش نگیرد و داروخانه ها 
به هر بهانه اى زیر بار نسخ الکترونیکى نروند و به هر حال 
بخشى از بیماران در بن بست مشــکالت مربوط به این 

نسخه ها قرار گیرند.

 بیماران همچنان سرگردانند 

پیچیدن نسخه هاى الکترونیک در پیچ و تاب مشکالت 
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کدام مناطق اصفهان 
سالمند بیشترى دارد؟

رئیس مرکز پیشــگیرى از آسیب هاى اجتماعى گفت: 
در 50 محله از 196 محله شــهر اصفهان با سالمندى 
بیشترى مواجه هستیم؛ مناطق 3 و یک این کالنشهر 
داراى بیشترین کلونى هاى ســالمندى است. امان ا... 
باطنى خاطرنشــان کرد: شیب ســالمندى در استان 
اصفهان تند است و شاهد ســونامى سالمندى در این 
اســتان به ویژه در جامعه زنان هستیم. وى تاکید کرد: 
بیشترین تعداد سالمند زن در شهر اصفهان را در منطقه 
15 این کالنشهر داریم که علت اصلى آن اختالف سنى 
زیاد آنها با همسرانشان بوده است. این جمعیت شناس 
اجتماعى سالمندى در شهر اصفهان با بیان اینکه یک 
سالمند روستایى به طور متوســط از حمایت 63 نفر از 
اطرافیان خود برخوردار اســت، اظهار کــرد: این عدد 
در شهرها به دو نفر رسیده اســت. وى افزود: 59 هزار 
خانواده تک نفره در شهر اصفهان شناسایى شده است 
که بخش عمده آن را سالمندان و به ویژه زنان سالمند 

تشکیل مى دهند.

سرمایه اجتماعى 
در اولویت قرار دارد

اســتاندار اصفهان گفت: ســرمایه اجتماعى در نظام 
اسالمى بر سرمایه اقتصادى، اولویت دارد بنابراین باال 
بردن رضایت عمومى باید در دستور کار دستگاه هاى 
اجرایى باشد. ســید رضا مرتضوى با اشاره به جشنواره 
شــهید رجایى، تصریح کرد: الزم است فرایندى براى 
دریافت نظرات برجسته درباره شاخص هاى امتیازدهى 
در این رویداد، اتخاذ شــود و بازنگرى در برخى از آنها 
در دســتورکار قرار گیرد. وى با بیان اینکه الزم است 
از معاونت هاى اســتاندارى اصفهان نیز در این زمینه 
نظرخواهى شــود، افزود: امتیاز هر دستگاه اجرایى در 
شاخص هاى مختلف در جشنواره شهید رجایى نیز به 

خود آن دستگاه اعالم شود.

یکسانى محتواى آموزشى 
مراکز پیش دبستانى

معاون آمــوزش ابتدایى اداره کل آمــوزش و پرورش 
اصفهان گفت: بنا بر اقدامــات صورت گرفته محتواى 
آموزشى در تمامى مراکز پیش دبستانى استان بصورت 
یکســان و یکپارچه اســت. وجیهه فاضل افزود: این 
در حالیست که در گذشــته نهادهاى دیگرى همانند 
بهزیســتى، متولى صدور مجوز ایجاد مهدکودك ها 
و مراکز پیش  دبســتانى بودند و به این دلیل محتواى 
آموزش ها به صورت پراکنده و متفاوت در مناطق مختلف 
تدریس مى شد. وى اظهار داشــت: حتى درخصوص 
پوشش آموزشى نیز عدالت آموزشى و دسترسى عادالنه 
در مراکز پیش  دبستانى استان وجود نداشت بطورى که 
توزیع این مراکز به تناســب آمار جمعیتى کودکان در 

مناطق مختلف استان صورت نمى گرفت.

آسفالت معابر رهنان
مدیر منطقه 11 شهردارى اصفهان از اجراى بیش از 60 
هزار متر مربع عملیات ترمیم آسفالت در این منطقه خبر 
داد و گفت: عملیات آسفالت معابر طبق استانداردهاى 
موجود و بر اساس اولویت هاى پیش بینى شده، انجام 
مى شود. حسن محمدحســینى اظهار کرد: با توجه به 
رویکرد جدید مدیریت شهرى مبنى بر ارتقاى کیفیت 
زندگى در شــهر و محله محورى به منظور تأمین رفاه 
حال شهروندان روکش و زیرسازى آسفالت محله هاى 
طاحونه و زاجان با اعتبار 120 میلیارد ریال در دســتور 

کار قرار دارد.

حضورى شدن 
کالس هاى دانشگاه هنر 

معاونت آموزشــى و تحصیالت تکمیلى دانشگاه هنر 
اصفهان اعالم کرد: کالس هاى آموزشى دانشگاه در 
همه مقاطع تحصیلى براى ورودهاى 1400 و ماقبل از 
23 مهر به صورت حضورى برگزار مى شــود و حضور 
دانشجویان در کالس ها الزامى و برابر مقررات آموزشى 

خواهد بود. 

خبر

رییس شوراى اسالمى شهر اصفهان گفت: قانون بیش از 
آنچه هست در اصفهان پیاده مى شود، در حالى که مردم 

باید از آنچه قانون برایشان فراهم کرده بهره مند شوند.
رییس شوراى اسالمى شهر اصفهان  هفته گذشته گفته 
بود که دیوان محاسبات  بخشى از اعتبارات تکمیل خط 2 
مترو این کالنشهر را بلوکه کرده است. دیوان محاسبات 

این گفته رییس شورا را رد و خالف واقع دانست.
محمد نورصالحى دیروز یکشــنبه بار دیگر با اشــاره به 
موضوع مطرح شده در جلسه علنى هفته گذشته درباره 
منابع مالى خط 2 مترو و اتوبوسرانى گفت: این اظهارات 
باعث رنجش خاطر دستگاه مربوطه شد و صحبت هاى 

هفته پیش را کذب دانســتند، امروز چند سئوال مطرح 
مى کنم.

نور صالحى ادامه داد:آیا یک جمهورى اســالمى و یک 
قانون داریم یا جمهورى اسالمى و قوانین متعدد داریم؟ 
آیا قانونى که به آن اشاره شده و شــهردارى را متهم به 
ترك فعل کردند امسال وضع شده؟ آیا بیش از 12 هزار 
میلیارد تومانى که از همین مسیر در سال هاى گذشته به 
مترو تزریق شده خالف بوده؟ آیا شهرداران دیگر شهرها 
مرتکب خالف شدند؟ ؛ در صورتى که ترك فعل صورت 
گرفته باشد تعداد زیادى از دســت اندرکاران کشور باید 

مورد سئوال و جواب قرار بگیرند.

معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان گفت: دوره خشکســالى در این استان تا 43 روز 

آینده کماکان استمرار خواهد داشت.
نوید حاجى بابایى با بیان اینکه آبان ماه امسال با کاهش 
چشمگیر فعالیت سامانه هاى جوى رو به رو خواهیم بود، 
اظهار داشت: این شرایط در بیشتر مناطق استان به ویژه 
نیمه غربى اصفهان سبب مى شود میزان بارش هاى آبان 

از حد معمول کمتر باشد.
وى با اشاره به اینکه آبان ماه در نیمه غربى استان بارندگى 
خواهیم داشــت، افزود: اما میزان بارش ها در این مناطق 
بین 40 تا 60 درصد کمتر از حد نرمال (معمول) خواهد بود.

معاون توســعه و پیش بینى اداره کل هواشناسى استان 
اصفهان خاطرنشان کرد: در سال زراعى جدید بیشترین 
کاهش بارندگى در فصل پاییز انتظار مى رود و بارش هاى 
پاییزى بین ســه تا چهار هفته دیرتر از زمان موعد آغاز 
خواهد شــد. وى با بیان اینکه تشدید شرایط خشکسالى 
از نوع هیدرولوژى (آب شناســى) را در ماه آبان خواهیم 
داشت، ابراز داشت: بهبود وضعیت بارشى را نیز از اواسط 
آذر ماه خواهیم داشت. وى اضافه کرد: پدیده جوى النینا 
همچنان پرقدرت بر کشور حاکم است که بیشترین اثرات 
بازدارندگى از بــارش را در پاییز دارد و اجازه حرکت امواج 

غربى را به سمت این منطقه نمى دهد.

استمرار خشکسالى اصفهان
 تا 43روز آینده

ادامه مجادله شوراى شهر با 
دیوان محاسبات بر سر مترو

آفات، مزارع و باغات اصفهان را قرق کرده است. طغیان 
آفات در باغات اصفهان آنقدر مشــهود است که به گفته 
مسئوالن جهاد کشــاورزى اصفهان در برخى از باغات 

شاهد خسارات 60 درصدى هم بوده ایم.
تابســتان امســال، گرماى هوا تب درختــان و باغات 
اصفهان را باال بــرد. گرماى 40 درجــه اى که بیش از 
15 روز ادامه داشت باعث شد که درختان به خزان برسند 
و برگ هایشــان بریزد. ایــن در حالى اســت که وقتى 
برگ هاى درختان به عنوان عضو فتوســنتز کننده گیاه 
نتواند غذاسازى کند، دچار ضعف مى شود و ضعف گیاه 

باعث جلب و جذب آفات و بیمارى هاى ثانویه است. 
به گفته مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزى استان اصفهان، 
البته موضوع طغیان آفات، تنها مربوط به کشور ما نیست 
و صنعتى شدن و مسئله گرمایش کره زمین در تابستان 
امسال مناطق پربارش جهان را نیز دچار خشکسالى کرد 
اما در ایران و اصفهان به این علت که در مدار خشک زمین 
قرار دارند، شرایط در چند سال اخیر بسیار حادتر شده و به 
گسترش آفت هاى ثانوى دامن زده که البته برخى از اینها 

به آفات کلیدى و خسارت زا تبدیل مى شوند.
آفاتى چون چوبخوارها، پوست خوارها و یا بیمارى فتیله 
نارنجى در درختان میوه یا کرم خــراط در باغات گردو و 
سیب متأثر از شرایط خشکسالى گســترش یافته اند و 
شــرایطى بر اقلیم ما حادث شده که کشت درختان میوه 
معتدله و سردسیرى جواب نمى دهد و الزم است الگوى 

کشت در این وضعیت تغییر کند.
گرچه به گفته کارشناسان کشاورزى اگر باغدار مدیریت 
اصولى باغ و تراکم کشت را رعایت کند، سبب کاهش بروز 

آفات مى شود، اما با این همه امسال کشاورزان نتوانستند 
در برابر کرم گلوگاه به عنوان اصلــى ترین آفتى که به 
درختان انار زد مقاومت کنند و این آفت به طور متوســط 
بین 25 تا 30 درصد به باغات اَنار شهرضا خسارت زد و در 

برخى باغ ها هم این خسارت ها به 60درصد رسید.
به گفته مدیر حفظ نباتات جهاد کشاورزى استان اصفهان، 
مدیریت تغذیه، آب و کنترل آفت در قالب مدیریت تلفیقى 
باغ سبب مى شــود که کمترین میزان خسارت را شاهد 
باشیم. در عین حال اگر مبارزه با آفات به شکل درست و در 
زمان مقرر صورت نگیرد به تعداد تخم ریزى آفات اضافه 
مى شود و منجر به خسارات بیشتر به کشاورزان مى شود.
اما با وجود اینکه گفته مى شــود کشــاورزان اصفهان 
در زمینه هاى کنترل و مبارزه با آفات پیشــرو هســتند، 
خشکسالى ها نمى گذارد که آنها بتوانند به شکل درستى 
از طغیان آفات جلوگیرى کنند و  در این بین آفتکش ها 

هم نتوانسته به این معضل پایان بخشند.

آفتکش هایى که خود آفت مى شوند
اینهــا همه در حالى اســت که گاهى آفتکــش ها خود 
آفتى براى محصوالت کشــاورزى مى شــوند. به گفته 
عضو هیئت علمى پردیس کشــاورزى و منابع طبیعى 
دانشگاه تهران و متخصص سم شناسى، آفتکش هایى 
که اکنون مورد استفاده کشاورزان قرار مى گیرد به صورت 
بین المللى ممنوع است. احسان ترابى تأکید مى کند به 
دلیل اینکه در شرایط تحریم هستیم شرکت هاى بزرگ 
تولیدکننده آفتکش در دنیا نمى توانند محصوالت خود را 

به ایران وارد کنند.
به گفته این کارشناس، استفاده مکرر از سموم شیمیایى 

همچنین به میکروارگانیسم  هاى خاك آسیب مى رساند 
و حاصلخیزى خاك را از بین مى بــرد. از طرفى افزایش 
مقاومت آفت به آفتکش منجر به اســتفاده از دوزهاى 
باالتر و مخلوط چند ســم که طیف وسیع تر کشندگى را 
دارند مى شود و این چرخه اگر ادامه یابد نه تنها منجر به 
کاهش آفات نمى شود بلکه محصوالت کشاورزى را هم 

غیر قابل استفاده خواهد کرد. 
حال اگر ســرنخ ســرعت گرفتــن روند از بیــن رفتن 
محصوالت کشــاورزى از طریق آفت ها در اصفهان را 
دنبال کنیم با مسئله اى به نام ســاختار معیوب برخورد 
خواهیم کرد. ساختارى که مى تواند با تغییر الگوى کشت، 
مدیریت درست و استفاده از روش هاى مکمل در زمانى 
که کودهاى شــیمیایى خاصیت خود را از دست داده اند 
مؤثر باشد. از سوى دیگر روش هاى بیولوژیکى در کنار 
سموم شــیمیایى مى تواند راهکار مؤثرى براى کاهش 

آفات باشد. 
یکى از عمده ترین علل شیوع یک آفت، شرایط محیطى 
است و تا زمانى که این شرایط به نفع گیاه اصالح نشوند 
عمًال مبارزه و کنترل آفت امکانپذیر نخواهد بود. متأسفانه 
در متدهاى استفاده صرف از سموم شیمیایى براى مقابله 
با آفات هیچگونه توجهى به این امر نمى شــود ولى در 
روش هاى مدرن در مبارزه با آفات یکى از ارکان مبارزه 
همین اصالح شــرایط محیطى به نفع گیاهان است. در 
این روش به دلیل استفاده از سموم ارگانیک و با توجه به 
خاصیت دورکنندگى که اکثر سموم ارگانیک آفات دارند، 
آفات به صورت موقتى هم که شده امکان نزدیک شدن 
به گیاهان و تغذیه از آنها را ندارند که این امر روى کاهش 

آمار نقش بسیار مهمى ایفا مى کند.

روى دیگر خشکسالى براى باغات و مزارع اصفهان

در اسارت آفت

کوچ دالالن خودرو 
نصف جهان   روزنامه «یاقوت وطن» در شماره 24 
مهرماه خود در گزارشى با عنوان دالالن اینترنتى 
خودرو به پارکینــگ ها کوچ کردنــد، به وضعیت 
رکود در بازار خودرو پرداخته و نوشته: «بازار خودرو 
مدت هاست که در وضعیت رکود به سر مى برد اما 
هجوم مردم به پارکینگ ها و مراکز خرید و فروش 
خودرو طى چند هفته اخیر باعث شده تا برخى بحث 
خروج از رکود را پیش بکشند اما بررسى هاى میدانى 

نشان مى دهد که این تغییر رفتار هم ریشه در قطعى 
سراسرى اینترنت دارد.»

در بخش دیگرى از این گزارش آمده است: «در دو 
هفته گذشته کســب و کار کانال ها و سایت هایى 
که در آن معامالت آنالین صــورت مى گیرد دچار 
اختالل اســت و به همین علــت معامله کنندگان 
به ســمت پارکینگ هاى خودرو و نمایشــگاه ها

 کوچ کرده اند.»

مریم محسنى
 اتوبوس هاى مســافربرى مجاز به حمل بار تجارى 
نیستند و این موضوع بر اساس ضوابط قانونى نیست. 
این در حالى است که برخى از مسافرانى که در اصفهان 
سوار اتوبوس هاى مســافربرى مى شوند بعضًا اعالم 
مى کنند که برخى از رانندگان اتوبــوس به آنها گفته 
اند به این دلیل که بار برنج داریــم از قبول چمدان ها 
معذوریم و باید چمدان هایتان را زیر پایتان و در مکانى 

به غیر از صندوق مخصوص این کار قرار دهید.
مسئله قابل توجه این اســت که وقتى مسافران بلیت 
تهیه مى کنند، مبلغى که از آنها گرفته مى شــود بابت 
حمل چمدان ها و بارهاى آنها هم هست ولى برخى از 
اتوبوس ها بدون توجه به رعایت قانون و بدون اینکه 

مجاز به حمل بار تجارى باشــند این کار را انجام مى 
دهند. 

طبق قوانین، هر مســافر اتوبوس در سفرهاى داخلى
 مى تواند تا 20 کیلوگرم بار را به داخل اتوبوس بیاورد و 
در صندوق مربوطه جاى دهد اما با توجه به این موضوع 
گاهى رانندگان اتوبوس براى ســود بیشــتر اقدام به 

فعالیت هاى غیر قانونى مى کنند.
این موضوع بایــد مورد توجــه جدى قــرار بگیرد و

 نظارت هاى الزم به شکل محکم و قاطع اعمال شود تا 
از تخطى برخى رانندگان جلوگیرى شده و نسبت به غیر 
قانونى بودن این موضوع به این افراد هشدارهاى الزم 
داده شود. در غیر این صورت بهتر است از همان ابتدا این 

موضوع با مسافران در میان گذاشته شود.

چمدان هاى سرگردان 

خط قرمزهاى «علفزار» در سینما چهارباغ
نصف جهان   اگر به دنبال یک فیلم انتقادى هستید 
«علفزار» بهترین گزینه است. این فیلم از امروز در 
ســینما پردیس چهارباغ در حال اکران است. فیلم 
«علفزار» یک تخلیه انتقادى است و پر از حرف هایى 
است که شاید در یک سفر بین شهرى با یک راننده 

تاکسى درباره آنها صحبت کنید.
«علفــزار» از فیلم هاى بســیار جنجالى چهلمین 
جشــنواره فیلم فجر بود، از ســوژه حساس و خط 
قرمزى اش تــا بازى پژمان جمشــیدى در آن، که 
تحسین ها را برانگیخته است. در مورد موضوع اول 

هیچ بحثى نیست و «علفزار» از آن دسته فیلم هاى 
حساس اســت که شجاعت ســاخته شدنش جاى 
تبریک دارد اما در مورد پژمان جمشیدى باید گفت 
بازى او بســیار بهتر از دیگر فیلمش در جشــنواره 
یعنى «بى مادر» بود. اما واقعیت اینجاست که بازى 
جمشیدى صرفًا در نوع خودش جذاب است، یعنى 
او توانســته از آن بازى بســیار بد دوران پیشینش 
رهایى پیــدا کند و حاال یک بازیگر معمولى شــود 
وگرنه هیچ اکت خارق العــاده اى از او در طول فیلم

 دیده نمى شود.

خورشید کیایى

نگاه روز

شهردار اصفهان با حضور در صحن علنى شوراى اسالمى 
شهر به تذکرات شفاهى و مکتوب اعضاى شوراى شهر در 

خصوص پروژه شهرك شهید کشورى پاسخ داد.
به گزارش مهر، على قاسم زاده در خصوص سرنوشت 2 
میلیون متر مکعب تراکم فروشى در این شهرك نیز گفت: 
یک میلیون و 600 هزار متر مربــع از این فروش تراکم 
تاکنون ساختمان مسکونى ساخته شده، مقدارى پروژه 
نیمه تمام نیز داریم که هنوز قابل احصا نیست که البته به 

اقتضا این موارد به صورت دقیق احصا خواهد شد.
وى در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر 52 بلوك موجود 
در شهرك شهید کشورى بدون پروانه ساختمان است، 
اضافه کرد: علت عدم ارائه مستند قانونى توسط شرکت 
مسئول باعث شده که در یک سال گذشته پروانه اى صادر 
نکنیم تا مقدمات و مجوزات قانونى به ما ابالغ و از احداث 

جلوگیرى شود.
شهردار اصفهان تصریح کرد: اینکه در گذشته چرا مانع 
اجرا نشده اند اطالعى در دســت نداریم اما در یک سال 

گذشته بنابر آنچه مطلع شــده ایم، خالفى در این مدت 
شکل نگرفته است.

قاسم زاده در پاسخ به این ســوال اعضاى شوراى شهر 
مبنى بر اینکه برقرارى زیرساخت هاى شهرك به عهده 
چه مرجعى است و چرا تاکنون تأمین نشده است؟ گفت: 
براساس صورت جلســات احداث زیرساخت ها بر عهده 
شرکت طرف قرارداد بوده اســت. براساس برآوردى که 
صورت گرفته 70 درصد زیرســاخت ها احداث نشــده 
و 30 درصدى که کار شــده از نظر اســتانداردهاى راه و 
شهرسازى مورد تأیید ما نیست و این مطالبه را از شرکت 

مسئول داریم.
قاسم زاده با بیان اینکه براى ســاخت و ساز جدید فعًال 
پروانه صادر نمى شود تا تشریفات قانونى طى و شوراى 
عالى شهرسازى آن را ابالغ کند، اضافه کرد: دستگاه هاى 
نظارتى نیز به صــورت کامل در جریان قــرار گرفتند و 
مستندات خواسته شده را تقدیم کرده ایم. این دستگاه ها 

باید افراد مقصر را تشخیص دهند.

قاسم زاده در پاسخ به این سوال که چطور پروانه ساختمانى 
داده نشده اما پایان کار داده شده است نیز افزود: ممکن 
است فرد خالف ساخته باشند اما در کمیسیون ماده 100 

موارد را پیگیرى کند و ما پایان کار را به او بدهیم.
احمدرضا مصور، رئیس کمیســیون پایش و نظارت بر 
مصوبات شوراى اسالمى شهر اصفهان نیز در این بخش 
از جلسه علنى شــورا با بیان اینکه بررسى هاى اولیه ما از 
تضییع حقوق عمومى در شهرك شهید کشورى قطعى 
است، گفت: امروز که پاسخ رسمى و کتبى شهردارى را 
دریافت کردیم در هیأت تحقیق و تفحص مجموعه اى از 
کارشناسان و ممیزان را تعیین خواهیم کرد تا سیر اسناد و 

مدارك را کنترل کنند.
وى در خصوص تذکرات پیرامون پروژه شهید کشورى 
اظهار داشت: 60 هزار نفر در شهرك ساکن خواهند شد اما 
وقتى زیرساخت ها ایجاد نشده باشند و مردم با مشکالت 
خدماتى و.. روبرو باشند ما به عنوان مسئول باید پاسخگو 

باشیم.

پاسخ شهردار به تذکر شورا

زیرسازى بلوار کشاورز دستگرد
نصف جهــان    شهردار دســتگرد از زیرسازى بلوار 
کشــاورز این شــهر خبر داد. اصغر رحیمى افزود: 
زیرسازى و تسطیح بلوار کشــاورز جهت عملیات 

آسفالت در حال انجام است.

وى همچنین به ادامه زیرســازى خیابان شریعتى 
نیز اشاره کرد و ادامه داد: ادامه عملیات زیرسازى، 
جدولگذارى و موزاییک فرش خیابان شریعتى انجام 

شده است.

تداوم بلوك فرش و آسفالت معابر آران 
نصف جهان   شهردار آران و بیدگل گفت: بلوك فرش 
و آسفالت معابر آران و بیدگل براى رفاه شهروندان 
در عبور و مرور، یکى از مهمترین مسائل شهر و از 
رویکردهاى اصلى شــهردارى است که با توجه به 
اهمیت این موضوع، اجراى عملیات نهضت آسفالت 

در سطح شهر همچنان ادامه خواهد داشت.

محسن صانعى با اشــاره به اینکه آسفالت و بلوك 
فرش معابر از جمله اقدامات خوبى است که در شهر 
آران و بیدگل به صورت گسترده صورت گرفته و در 
حال انجام است، گفت: از ابتداى امسال تاکنون در 
معابر اصلى و فرعى سطح شــهر اجراى آسفالت با 

اعتبارى بالغ بر 170 میلیارد ریال انجام شده است.

اضافه شدن رشته «ریاضیات و کاربرد ها» در 
دانشگاه کاشان

نصف جهــان   مدیر مطالعات راهبــردى، برنامه  و 
بودجه دانشگاه آزاد اسالمى واحد کاشان از ایجاد 
رشته ریاضیات و کاربرد ها در این واحد دانشگاهى 

خبر داد.
مهدى محمدزاده از افزایش 216 رشــته گرایش 
به رشته هاى تحصیلى دانشگاه آزاد اسالمى واحد 
کاشان اشاره کرد و اظهار داشت: با موافقت شوراى 
گســترش آموزش عالى با ایجاد رشته تحصیلى 
ریاضیات و کاربرد ها گرایش گراف و ترکیبات در 

دوره کارشناسى ارشد، تعداد رشته هاى این دانشگاه 
به 216 رشته گرایش افزایش یافت.

وى با بیان اینکه 10 رشــته تحصیلى در ســال 
تحصیلــى 1401-1400 به رشــته هــاى این 
دانشگاه اضافه شــده اســت، افزود: هفت رشته 
در دوره کارشناســى ارشد، دو رشــته کارشناسى 
و یک رشــته دکتــرا بــه مجموعه رشــته هاى 
دانشــگاه آزاد اسالمى واحد کاشــان افزوده شده

 است.
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گوگل دیروز در رویدادى در نیویورك از پیکســل 7 و 7 پرو جدید رونمایى کرد. 
گوشى هاى جدید مجهز به تراشه Tensor G۲ هستند و ویژگى هاى انحصارى 
را به همراه دارند که آن ها را از بقیه اندرویدى ها متمایز مى کند. با این حال، یک 
گزارش جدید ادعا مى کند که غول جســتجو برخى از این ویژگى ها را از طریق 

Feature Drop به سرى پیکسل 6 و دستگاه هاى قدیمى تر اضافه مى کند.

با کاهش ویژگى هاى سه ماهه گوگل، تلفن هاى Pixel ویژگى ها و پیشرفت هاى 
هیجان انگیزى پیدا مى کنند. طبق گفته PhoneArena، ویژگى هاى بعدى این 
شرکت در ماه دسامبر برگزار مى شود و برخى از ویژگى هاى انحصارى مشاهده 
شده در گوشى هاى هوشــمند جدید پیکســل 7 را به همراه خواهد داشت. اکثر 
 6 ،Pixel6 ویژگى هاى جدید تنها به گوشى هاى هوشمند مجهز به تنسور، یعنى
Pro و ۶a ارائه مى شوند. با این حال، تلفن هاى بدون تنسور کامًال کنار گذاشته 

نمى شوند، آنها همچنین چیزهاى جالبى دریافت خواهند کرد.
طبق این انتشار، سرى Pixel6 در Feature Drop آینده Clear Calling دریافت 

مى کند. ویژگى Clear Calling نویزهاى پس زمینه را در طول تماس هاى تلفنى 
کاهش مى دهد. عالوه بر این، مجموعه پیکســل 6 همچنین یک عبارت سریع 
جدید دریافت مى کند که به کاربران امکان مى دهد با گفتن «silence» تماس 

ورودى را متوقف کنند.
 Guided Frame به عالوه، دستگاه هاى پیکسل 6 از ویژگى دســترس پذیرى
بهره مى برند که با خط تولید Pixel7 اعالم شد. این ویژگى به افرادى که بینایى 
ضعیفى دارند این امکان را مى دهد که با استفاده از دستورات صوتى هنگام قرار 

دادن گوشى، سلفى بگیرند.
پیشرفت هاى Real Tone گوگل براى مدل هاى ســال گذشته نیز در دسترس 
خواهند بود. با استفاده از این ویژگى، مى توانید در دستگاه هاى پیکسل 6 و پیکسل 
7 خود با رنگ پوست دقیق تر عکس بگیرید. بهبودهاى Real Tone تولید شده 
براى مدل هاى جدید براى پیکسل هاى سال گذشته در دسترس خواهد بود و با 

حالت دید در شب و حالت پرتره ترکیب مى شوند.

اپلیکیشن تلگرام دسکتاپ براى ویندوز 11 بروزرسانى بزرگى را دریافت کرده که شامل 
اضافه شدن امکانات جدید و جذابى به Telegram Desktop مى شود.

اپلیکیشن تلگرام دســکتاپ روى ویندوز 11 بروزرســانى جدیدى را دریافت کرد و به 
نسخه 4.2.4 بروزرسانى شد که شــامل انبوهى از امکانات جدید و تغییرات قابل توجه 
است. تازه ترین نسخه دســکتاپى تلگرام هزاران ایموجى سفارشى را در اختیار کاربران 
اشتراك تلگرام پریمیوم قرار مى دهد. براى کاربران معمولى نیز تلگرام امکان دسترسى به 
رى اکشن هاى جدیدى را فراهم کرده که تا پیش از این فقط مختص به کاربران پریمیوم 
بود. عالوه بر این یک سیستم نظارت روى رى اکشن ها نیز اضافه شده که به ادمین گروه ها 

اجازه مى دهد رى  اکشن هاى دلخواه را براى استفاده کاربران انتخاب کنند.
کاربران پریمیوم ده ها قابلیت جدید اضافه تر را هم دریافت خواهند کرد که شامل قابلیت 
اضافه کردن یک یک ایموجى متحرك در کنار نام پروفایل مى شود. به جز این ها، تغییرات 
مهم و پیشرفت هاى خوبى نیز در عملکرد برنامه ایجاد شده است که در توضیحات زیر 
مى توانید آن ها را بخوانید.پیش از این نیز امکانات جدید زیادى به تلگرام دسکتاپ ویندوز 

11 اضافه شده بود که از مهم ترین آن ها مى توان به یک مدیریت دانلود جدید، تجربه جدید 
استریم زنده، توانایى ساخت یک نام کاربرى خاص در صفحه تنظیمات، رفع باگ ها و 

بهبود عملکرد کلى اشاره کرد.
تلگرام پریمیوم نیز به جز ایموجى هاى متحرك ویژه، امکانات جدید دیگرى را در اختیار 
کاربرانش قرار مى دهد که یکى از مفیدترین آن ها، امکان دسترسى نامحدود رایگان به 
حافظه ابرى Telegram Cloud اســت. عالوه بر این کاربران نسخه پریمیوم قادر به 

ارسال فایل هاى حجیم 4 گیگابایتى نیز هستند.

به جز معدود افرادى که از موبایــل تنها براى برقرارى 
تماس هاى تلفنى استفاده مى کنند، سایر افراد باید آگاه 
باشند که موبایلى که در جیبشان است، ممکن است در 

حکم یک بمب سایبرى برایشان عمل کند.
 بدافزارهاى تلفن هاى هوشمند، یک تهدید در حال رشد 
و همیشگى به شمار مى روند. این درحالى است که بیش 
از 5 میلیارد نفر در سراسر دنیا از موبایل استفاده مى کنند 
و بیــش از 90٪ آنها از تلفن هاى هوشــمند یا مجهز به 
اینترنت بهره مى برند که به طور میانگین 40 برنامه روى 

هر یک از این گوشى هاى هوشمند نصب است.
در پایان ســال جارى میالدى، بیــش از 200 میلیارد 
اپلیکیشن از فروشگاه هاى اپلیکیشن هاى مجازى دانلود 
خواهند شــد که در برخى از آنها ممکن است خطراتى 

نهفته باشد.
فروشــگاه هاى نرم افزارهاى رسمى تحت کنترل اپل و 
گوگل، در حذف اپلیکیشــن هاى ناامن هوشیارانه عمل 
مى کنند ولى بســیارى از کاربران گوشى هاى موبایل 
براى دریافت برنامه ها، از برخــى از برنامه هاى دانلود 
شخص ثالث اســتفاده مى کنند که مملو از بدافزارهاى 

آلوده هستند.
البته این تهدیدها فقط به فروشــگاه هاى اپلیکیشــن 
ختم نمى شوند و مجرمان ســایبرى جعبه ابزارى مملو 
از روش هاى مختلف دارند تا بدافزارهاى مخرب را وارد 
موبایل شما کنند. تنها کافى است که به یک وب سایت 
اشتباه سر بزنید، یا برروى یک لینک تعبیه شده در یک 
ایمیل یا پیام متنى کلیک کنید یا یک فایل پیوست شده 

را باز کنید تا تله سایبرى برروى موبایل تان فعال شود.

آشنایى با ریسک هاى موجود
بدافزارهاى موبایل، یک نگرانى رو به افزایش در زمینه 
امنیت سایبرى اســت. این موضوع مى تواند منجر به 

سرقت و شاید فروش داده هاى خصوصى شما شود.
در حال حاضر ابزارهاى تبلیغاتــى مزاحم، عامل ٪42 
بدافزارهاى جدید موبایل در سراســر جهان هســتند. 
تهدیدات بدافــزارى بانکى، به ویژه در دســتگاه هاى 
اندرویدى 80٪ افزایش یافته و بنا بر آخرین گزارش هاى 
امنیتــى منتشــره، بهره گیــرى از اکثــر برنامه هاى 
آنتى ویروس رایگان و یا حتى پولى روى گوشــى هاى 
موبایل، کمک چندانى به تشــخیص یا پیشــگیرى از 

حمالت سایبرى پیچیده نمى کنند.
تقریبا نیمى از برنامه هاى آنتى ویروس رایگان اندروید، 

عملکرد موثرى در شناسایى بدافزارها ندارند.
البته آیفون نیز از نظر امنیت، غیرقابل نفود نیست. گرچه 
بدافزارهاى اندرویدى به مراتب بیشــتر از آلودگى هاى 
iOs رایج هستند ولى مجرمان سایبرى اخیرا دسترسى 

بهترى به آیفون ها پیدا کرده اند و هر دو پلتفرم در معرض 

بدافزارهایى هســتند که درهاى مخفى به تلفن شما را 
از طریق پیام هاى متنى و دیگر فایل هاى به اشــتراك 

گذاشته شده را باز مى کنند.
مجرمان ســایبرى، داده ها و اطالعات موبایل شما را 
مى خواهند و بســیارى از بدافزارهاى موبایل به نحوى 
طراحى شده اند که با دسترســى به داده هاى دیجیتال 
شــما، نام هاى کاربرى و رمزهاى عبور شما را سرقت 
کنند و بدین ترتیب به حساب بانکى شما دسترسى پیدا 

خواهند کرد.
اما کار سارقان سایبرى به همین جا ختم نمى شود. آنها به 
عالوه نرم افزارهاى تهاجمى اى دارند که به آنها امکان 
دسترســى به صدا وتصویر و همچنین موقعیت مکانى 

شما را مى دهد.

چه باید کرد؟
قبل از هــر کار باید با نقــاط ضعف تان در اســتفاده از 
تلفن هاى هوشــمند آشنا شــده و آنها را برطرف کنید. 
شــما باید کار را براى مجرمان سایبرى در سوءاستفاده 
از موبایل تان دشــوارتر کنید. نقطه شــروع عالى براى 
این کار، بررســى برنامه هایى است که روى موبایل تان 

نصب کرده اید.
وارد بخش تنظیمات (Setting) شده و بخش مجوزها 
(Permissions) را باز کنیــد. موقعیت این بخش در 

تنظیمات، بسته به نسخه اندرویدى که روى موبایل تان 
نصب اســت و البته رابط کاربرى (UI) اى که سازنده 

گوشى از آن استفاده مى کند، متفاوت است.
 ،(Setting) معموال شــما با ورود به بخش تنظیمــات
انتخاب گزینه اپلیکیشــن ها (Apps) و ســپس تمام 
اپلیکیشــن ها (See all Apps) مى توانیــد برروى نام 
اپلیکیشن کلیک کرده و لیســت را به پایین رفته تا به 

بخش مجوزها (Permissions) برسید.
در هربرنامه بررسى کنید که به صورت پیش فرض، چه 
مجوزهایى به برنامه داده شده است و تمام موارد به جز 
مواردى که اپلیکیشن به آنها نیاز دارد را حذف کنید. از 
خودتان بپرســید که چرا فالن برنامه باید به دوربین ، 
میکروفن، اسناد و عکس هاى شما دسترسى داشته باشد. 
اینها دقیقا همان راه هایى هســتند که توسعه دهندگان 
برنامه، داده هاى شما را براى کســب درآمد از نرم افزار 

جمع آورى مى کنند.
مطمئن شــوید که گزینه حذف مجوزهــا و آزاد کردن 
فضاى موبایل براى برنامه هایى که اســتفاده نمى کنید 
را فعال مى کنید. حتى بهتر اســت که برنامه هایى که 
از آنها اســتفاده نمى کنید را از موبایلتــان پاك کنید و 
براى این کار کافى اســت که براى چند ثانیه انگشتتان

 را روى نام برنامه نگه داشــته و گزینــه Uninstall را 
انتخاب کنید.

از کجا بفهمیم تلفن هاى همراهمان شنود 
مى شود؟

وارد بخش تنظیمــات (Settings) شــده و در بخش 
 Password) وارد گزینه رمز عبور و امنیت ،Apple ID

Security &) شوید. براى تنظیم گزینه هاى مدنظرتان، 

برروى آیتم هــاى منو پیش بروید. تمرکــز ویژه تان را 
 Apple برروى اپلیکیشــن هایى بگذارید که از بخش
ID اســتفاده مى کنند. اینجا جایى اســت که مى توانید 
برنامه هاى شــخص ثالث که به حساب هایتان متصل 
هســتند را بیابید؛ برنامه هایى مثل برنامه بدنسازى یا 
اپلیکیشــن ایمیل. هرچه مى توانید فهرست را کوتاه تر 
کنید و برنامه هایى که دیگر استفاده نمى کنید را با لمس 

دکمه ویرایش و انتخاب دکمه قرمز، حذف کنید.

روى موبایلتان بدافزار دارید؟
با دیدن اولین نشــانه عجیب و غریــب در موبایل تان، 
به وجود بدافزار شــک کنید. هر دو پلتفرم گوشى هاى 
هوشمند اندروید و اپل، مجموعه اى از نشانه هاى عجیب 
مشــترك را به نمایش مى گذارند که حاکى از احتمال 

وجود بدافزار در دستگاه موبایل است.
اگر بدانید که اخیرا چه اپلیکیشن هایى روى موبایل تان 
نصب کرده اید یا چه فایل ها یا لینک هایى را باز کرده اید، 

به شــما کمک زیادى خواهد کرد. این اطالعات باعث 
مى شود تا بتوانید براى رفع مشکل احتمالى بدافزار وارد 
عمل شوید. اگر موبایل شما یک یا بیشتر از یکى از این 
شش نشانه را داشــت، احتماال دلیل آن به بدافزارها بر 

مى گردد:
1- پیغام ها و پاپ آپ هاى غیرمعمول

پیغام هاى نامناسب یا پاپ آپ هاى تبلیغاتى ناخواسته، 
نشانه هاى وجود بدافزار یا جاسوس افزار هستند.

2-عناویــن موجود در موبایلتــان که آنها را 
نمى شناسید

اگر به عنوان مشــکوکى برخوردید، ایــن عنوان را در 
اینترنت جستجو کنید. ممکن است به این جواب برسید 
که آیا اپلیکیشن مدنظر شما ایمن است یا خیر. در عین 

حال تمام برنامه هاى ناشناس را حذف کنید.
3- عملکرد کند موبایل

این ممکن اســت به این معنا باشــد که شما از بخش 
عمده اى از حافظه RAM موبایل خود استفاده کرده اید. 
برنامه هایى کــه اســتفاده نمى کنید را پــاك کرده و 
موبایل تــان را Reset کنید. اگر کنــدى موبایل تان 

همچنان پابرجا بود، به وجود بدافزار شک کنید.
4- مصرف باالى اینترنت یا باترى

زمانى که بدافزار در موبایل مشــغول فعالیت باشد، دو 
نشانه مصرف باالى اینترنت و تمام شدن سریع باترى 
دست به دست هم مى دهند. در ادامه توضیح خواهیم داد 
که چطور با ریست کردن سیستم مى توانید براى پاك 
کردن حافظه و فضاى ذخیره ســازى موبایل تان اقدام 

کرده و در عین حال بدافزارها را هم پاك کنید.
5- نویزهاى غیرمعمولى یا ثابت در تماس هاى 

تلفنى
این نشــانه، معموال حکایت از آن دارد که یک برنامه 

نظارتى، در حال جاسوسى از مکالمات تلفنى شماست.
6- پیام هاى صوتى یا متنى عجیب و غریب

دریافت پیام ها و تماس هاى ناشــناس، نشانه اى از این 
است که دسترسى به تلفن شــما وجود دارد و امنیتتان 

در خطر است.

شیوه پاك کردن بدافزارها
ریست کردن و یا رى اســتور (Restore) کردن تلفن 
هوشــمند یکى از کاربردى ترین راهکارها براى پاك 
کردن بدافزارهاى مشــکوك اســت. این کار را بدون 
اتالف وقت و یا خرید و دانلود برنامه هاى امنیت موبایل 

انجام دهید.
 اکثر برنامه هــاى صرفه جویى در مصــرف باترى و یا 

برنامه هاى پاك کردن حافظه، تقریبا بى فایده هستند.
وقتى این مراحل را پشت سرگذاشتید، باید دوباره گوشى 

خود را تنظیم کرده و راه اندازى کنید.

ویژگى هاى اضافه شده به پیکسل6 
چیست؟

تلگرام دسکتاپ با انبوهى از ویژگى هاى جدید 
براى ویندوز 11 آپدیت شد

وقتى تلفن همراه مثل یک بمب ساعتى عمل مى کند!
اینطور که به نظر مى رســد، یک مرورگر وجود دارد که 
اگر از آن استفاده کنید مى توانید بیشینه ى روشنایى در 

گوشى هاى آیفون را به حداکثر برسانید.
یک اپلیکیشن تحت عنوان Vivid در مک بوك پروهاى 
اپل وجود دارد که باعث مى شود میزان روشنایى نمایشگر 
این محصوالت تقریبا دو برابر افزایــش پیدا کند و به 
عبارتى ساده تر، آن ها به بیشینه ى روشنایى تبلیغات شده 
توسط شرکت سازنده یعنى اپل دست پیدا مى کنند بدون 
اینکه اصال از کیفیت تصاویر کاســته شود. حاال همین 
قابلیت به شــکلى متفاوت به گوشى هاى آیفون نیز راه 

پیدا کرده است.
در کامپیوترهاى مک و در تنظیمات مربوط به روشنایى، 
کاربران مى توانند بیشینه ى روشنایى را بدون هیچگونه 
محدودیتى افزایش دهند اما در گوشى هاى آیفون یک 
سرى محدودیت از این حیث وجود دارد چرا که اپ استور 
اجازه نمى دهد هر اپلیکیشنى هرطور که توسعه دهنده 
بخواهد از یک سرى از قابلیت ها استفاده کند. بنابراین 
شما نمى توانید از اپلیکیشن Vivid در تمام محیط هاى 

iOS استفاده کنید.

اما اگر تمایــل دارید آیفون خود را در بیشــترین میزان 
روشــنایى آن مشــاهده کنید، مى توانید از طریق یک 
مرورگر وب به اپلیکیشن یادشده دسترسى داشته باشید و 
از تمام روشنایى پنل Super XDR Retina Display و 
Super Retina Display گوشى خود بهره ببرید. از این 

نمایشگر در آیفون X به باال مورد استفاده قرار گرفته شده 
و در نتیجه کاربرانى که بخواهند بیشینه ى روشنایى را 
در گوشى خود فعال کنند باید از این محصوالت استفاده 

کنند. طبق گفته هاى دو توسعه دهنده ى این اپلیکیشن، 
مشــکل خاصى هم در این حالت براى گوشى ها پیش 

نمى آید و در نتیجه جاى هیچ نگرانى هم نخواهد بود.
اگرچه این اپلیکیشن قرار است در تاریخ 17 اکتبر (25 
مهر) در کنار نســخه ى دوم خود براى سیســتم عامل 
MacOS، براى گوشى هاى آیفون هم در دسترس قرار 

بگیرد، وب سایت TechRadar توانسته آن را در عمل 
مورد بررســى قرار دهد. در نتیجه توانستیم ببینیم فرق 
یک گوشــى آیفون در حالت عادى و در شرایطى که از 

اپلیکیشن Vivid استفاده مى کند چقدر است.
البته چــون Vivid مرورگرى بســیار ســاده و بدون 
قابلیت هاى جذاب است، در نتیجه شاید کاربران تمایلى 
به اســتفاده از آن به عنوان مرورگر پیش فرض نداشته 
باشند اما اگر مثال مشغول خواندن متنى در اینترنت و از 
طریق مرورگر سافارى باشند، مى توانند از طریق گزینه ى 
share sheet، آن صفحه را با مرورگر Vivid به اشتراك 

بگذارند و در آن، با روشنایى حداکثرى به خواندن ادامه 
دهند. همچنین یک اسالید هم براى شما به نمایش در 
مى آید تا نشــان دهد در حالت عادى و حالت روشنایى 

حداکثرى، تفاوت کیفیت پنل چقدر با هم تفاوت دارند.
اگرچه دو توسعه دهنده ى این اپلیکیشن مدعى شده اند که 
هیچ مشکلى در این حالت براى نمایشگر به وجود نمى آید 
و شواهدى هم  دال بر این موضوع وجود ندارد، با این حال 
نمى توانیم با قاطعیت بگوییم وقتى از تمام روشنایى پنل 
گوشى خود اســتفاده مى کنید چه تأثیرى ممکن است 

روى طول عمر مفید آن داشته باشد. 

روشنایى گوشى آیفون خود 
را به حداکثر

 برسانید

شرکت آنر در حال آماده شــدن براى معرفى مدل 
GT X۴۰ در 13 اکتبر است.

شرکت آنر همایش جدید خود را در 13 اکتبر برگزار 
مى کند تا از گوشى GT Honor X۴۰ رونمایى کند.

نر تیزر هایى را به اشــتراك گذاشته است که در آن 
تاریخ رونمایى از GT Honor X۴۰ را تایید و اعالم 
 Honor کرده است که به زودى به سرى گوشى هاى

X۴۰ مى پیوندد.
 Honor در این تیزر ها تاکید شــده است که گوشى
GT X۴۰ با تراشه پردازنده اسنپدراگون 888 عرضه 

مى شود و این گوشى با تنظیمات سه گانه در دوربین 
پشتى همراه با فالش LED عرضه مى شود.

این گوشى داراى یک حفره در وسط صفحه نمایش 
براى دوربین جلو است و انتظار مى رود داراى صفحه 

نمایش OLED نیز باشد.

گــزارش شــده اســت کــه Honor دریافــت 
 Honor درخواست هاى ثبت نام براى رزرو گوشى
GT X۴۰ در بازار چین را آغاز کرده اســت؛ اما این 

شرکت سطح قیمت این گوشى را تایید نکرده است. 
بنابراین براى جزئیات بیشــتر بایــد منتظر رویداد 

رسمى باشیم.

 کاربران گوشى هاى مدرن گاهى اوقات با مشکل حذف اشتباهى اپلیکیشن ها از 
گوشى خود مواجه مى شوند که منجر به جســت و جوى راه هایى براى بازیابى آن 

برنامه چه در گوشى اندرویدى و چه در گوشى آیفون مى شود.

آیا امکان بازیابى برنامه حذف شده وجود دارد؟
بله، برنامه هایى که به اشتباه یا عمدا حذف مى شوند؛ مى توانند از طریق روش هاى 
متعدد بازیابى شوند. به گونه اى که برنامه ها پس از فرآیند حذف به مدت 30 روز به 
حالت تعلیق درآمده و در طى آن قابل بازیابى هستند. گام هاى بازیابى یک برنامه 

حذف شده عبارتند از:
به تب Deleted Apps و سپس Preview بروید.

برنامه هاى حذف شده در سى روز گذشته را پیدا کنید.
برنامه مورد نظر را براى بازیابى انتخاب کنید.

درخواست با موفقیت بازیابى شد.

نحوه بازیابى برنامه هاى حذف شده از گوشى
دارندگان تلفن هاى هوشــمند در معرض فرآینــد حذف برخــى از برنامه ها به 
طور اشــتباه قــرار مى گیرنــد که منجــر به حــذف همه مــوارد مربــوط به 
یک برنامه از تلفن مى شــود؛ امــا براى بازیابــى هر یــک از برنامه هاى حذف

شــده از کتابخانه موجود در فروشــگاه هاى برنامه الکترونیکــى و نحوه بازیابى 
برنامه هاى حذف شده از گوشــى با دنبال کردن مراحل زیر مى توانید برنامه مورد 

نظر را دوباره بازیابى کنید:
فروشگاه Google Play را باز کنید.

روى نماد خط 3 کلیک کنید.
برنامه ها و بازى هاى من را انتخاب کنید.

تب Library را انتخاب کنید.
برنامه هاى حذف شده را دوباره نصب کنید.

چگونه مى توانم از همه برنامه هایى که حذف کرده ام اطالع پیدا 
کنم؟

تمامى اپلیکیشــن هایى که به هر منظورى حذف شده اند از طریق کتابخانه تلفن 
موجود در اکانت قابل شناسایى است، به خصوص قابلیتى در گوشى هاى هوشمند 
وجود دارد که اپلیکیشن ها و عکس هاى حذف شده را براى مدت زمان مشخصى 

ذخیره مى کند:
روى سه نقطه افقى کلیک کنید.

برنامه ها و بازى هاى من را انتخاب کنید.
سپس روى کلمه Installed کلیلک کنید.

لیستى از برنامه هاى نصب شده روى گوشى نمایش داده مى شود.
کلمه Library را انتخاب کنید، روى آن کلیک کنید.

تمام برنامه هایى که از طریق حســاب الکترونیکى خود دانلــود کرده اید نمایش 
داده مى شوند.

محققان دستگاهى ساخته اند که مى تواند رد گرماى به 
جا مانده از انگشتان شما روى کیبورد یا نمایشگر موبایل 

را تشخیص دهد.
متخصصان امنیت سیســتم هاى کامپیوترى دستگاه 
جدیدى ســاخته اند کــه مى تواند گــذرواژه رایانه ها و 
تلفن هاى هوشــمند را در عرض چند ثانیــه با کمک 
هوش مصنوعى حدس بزند. این دستگاه با نوعى حمله 
حرارتى از طریق تشــخیص رد گرماى به جاى مانده از 
انگشتان روى کیبورد و صفحه نمایش گوشى ها این کار 

را انجام مى دهد.
محققــان دانشــگاه گالســگو سیســتمى بــه نام 
ThermoSecure ساخته اند تا نشان بدهند که چگونه 

کاهش قیمت دوربین هاى حرارتى و افزایش دسترسى 
به سیستم هاى یادگیرى ماشینى مى تواند ریسک هاى 

جدیدى را براى کابران به وجود بیاورد.
حمالت حرارتى مى توانند پــس از وارد کردن گذرواژه 
روى کیبورد، گوشى هوشــمند یا حتى در خودپردازها 
انجام شوند. هر کســى که یک دوربین حرارتى داشته 
باشند، مى تواند اثر انگشت شما را پیدا کند. هرچه یک 
نقطه روشن تر باشد، یعنى دیرتر از بقیه لمس شده است. 

سپس سیستم مى تواند با محاسبه شدت گرماى هر نقطه 
تشخیص دهد که ترتیب دکمه ها و در نهایت گذرواژه 

چه بوده است.
دکتــر «محمــد خمیــس» کــه رهبــر توســعه 

ThermoSecure بوده، قبال در 

پژوهشى نشــان داده بود که 
چطــور افــراد غیرمتخصص 
مى توانند بــا نگاه کــردن به 
تصویــر حرارتــى دکمه هــا 

گذرواژه را حــدس بزنند. او حاال 
براى افزایش دقت این سیســتم 
حدود 1500 تصویــر حرارتى از 

کیبوردهایى که اخیرا استفاده شده اند 
را به هوش مصنوعى داده تا پیش بینى ها را دقیق تر کند.

دقت این حمله حرارتى چقدر است؟
آن هــا در نهایت از طریــق دو پژوهــش فهمیدند که 
ThermoSecure قادر اســت از روى تصویرى که تا 

20 ثانیه بعد از اســتفاده از کیبورد تایپ شده، 86 درصد 
از گذرواژه ها را تشخیص دهد. اگر این زمان به 30 و 60 

ثانیه برسد، شانس موفقیت سیستم به ترتیب به 76 و 62 
درصد کاهش مى یابد.

محققان مى گویند در صورتى که تصویر در کمتر از 20 
ثانیه تهیه شــود، گذرواژه هایى حتى با 16 نویسه قابل 
تشخیص  هستند، هرچند شانس حدس زدن آن ها تا 67 
درصد پایین مى آید. از آن ســو، هرچه گذرواژه کوتاه تر 
باشــد، احتمال حدس زدن آن باالتر 
مى رود. براى مثــال، گذرواژه هاى 
6 نویسه اى تقریبا تا 100 درصد 

مواقع قابل حدس زدن بوده اند.
افزون بر این، به نظر مى رسد که 
شیوه تایپ کردن هم مى تواند در 
تشــخیص ســریع تر گذرواژه ها موثر 
باشــد. براى نمونه، افرادى که آهسته تر تایپ مى کنند، 
معموال انگشت خود را بیشتر روى دکمه ها نگه مى دارند 
و همین باعث مى شود تا تشخیص گذرواژه ها سریع تر 
ممکن شــود. همچنین جنس دکمه هــاى کیبورد هم 
در حفظ حرارت انگشتان دســت بى تاثیر نیست. ظاهرا 
 PBT بیشــتر از پالستیک هاى ABS پالستیک هاى

گرما را حفظ مى کنند.

معرفى گوشى آنر مدل GT X۴۰ به زودى

هکرها در چند ثانیه رمز عبور شما را لو مى دهند! راهکارى براى بازیابى برنامه هاى حذف شده از موبایل
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ســماق، یکى از ادویه هاى محبوب و پرکاربرد است که طعم ترش مزه آن نیاز به 
استفاده از نمک را کاهش مى دهد.

 سماق خواص درمانى بسیارى دارد و پیش از آنکه به  عنوان چاشنى غذاها استفاده شود، به عنوان 
ماده موثر در بهبود بسیارى از مشکالت کاربرد داشته است.

سماق به دلیل تاثیرات ضدالتهابى در تسکین درد توصیه مى شود. در واقع، سماق حاوى آنتوسیانین ها، تانین ها 
و فالونوئیدهاست که مکانیسم التهاب در بدن را متوقف مى  کنند.

باعث شــده که ســماق تاثیر آنتى اکســیدانى قابل توجهى داشته  باشد.  وجود این ترکیبات در کنار اســید گالیک 
آنتى اکســیدان ها با مولکول هاى موســوم بــه رادیکال هاى 

آزاد که تحت تاثیر شــرایط مختلف به وجــود مى آیند، مقابله 
مى کنند. رادیکال هاى آزاد زمینه ساز بروز پیرى سلولى و 

مشکالتى مانند سرطان، ام اس، آســم، دیابت، آرتروز و... 
هستند.

تانین موجود در سماق خواص ضدباکترى و ضدانگلى دارد و براى حفظ سالمت 
پوست، تســریع جراحات و مقابله با عفونت ها موثر است. این ادویه خوش طعم 

منبع غنى از فیبرهاى غذایى است که نقش اساسى براى بهبود گوارش و عملکرد 
روده ها دارند. 

البته به رغم فواید ســماق نباید در مصرف آن زیاده روى کرد زیرا مى تواند زمینه ساز 
اختالالت و آسیب هاى گوارشى و کلیوى شود.

2 خوراکى خوشمزه که حافظه را تقویت مى کند
یک مطالعه علمى نشان مى دهد، مصرف برخى مواد خوراکى از زوال شناختى 
مرتبط با افزایش ســن و همچنین ایجاد آسیب شناسى هاى عصبى جلوگیرى 

مى کند.
حفظ و نگهدارى از حافظه یک کار همیشــگى و روزانه است. مطالعه، انجام 
بازى هاى فکرى، اندیشیدن و البته انجام تمرینات ورزشى، سنگ بناهاى اصلى 
براى حفظ بناى حافظه ما هستند. اما یکى دیگر از عوامل بسیار مهم در حفظ 

حافظه، رعایت نکات تغذیه اى و اهمیت به خورد و خوراك است.
واژه هاى علمى در این زمینه، دقیق و طبقه بندى شده هستند. بنابر گزارش هاى 
علمى، یک تغذیه نامتعادل، سرشار از شکر و چربى هاى مضر، باعث از بین رفتن 
حافظه مى شود. در عوض، تغذیه اى ســالم و متنوع، از حافظه مراقبت مى کند. 
در همین راســتا، برخى از غذاها و خوراکى، متحدانى قوى و قابل اتکا به شمار 

مى آیند.

ماهى چرب حافظه را تقویت مى کند
امگا 3 در خط مقدم حفظ حافظه قرار دارد. این اسیدهاى چرب غیراشباع در ماهى هاى چرب (ساردین، سالمون، تن، ماهى خال خالى، شاه ماهى و غیره) و همچنین در 
روغن هاى گیاهى (کلزا، گردو، کتان و غیره) یافت مى شوند. پس از مصرف این خوراکى ها، آنها DHA (دوکوساهگزائنوئیک اسید) و EPA (ایکوزاپنتانوئیک اسید) را در 

اختیار مغز قرار مى دهند؛ همان مولکول هاى ضرورى که براى تولید نورون ها و رشد مناسب مغز در دوران کودکى موثر و مهم هستند.
به این ترتیب که آنها نقش محافظتى ایفا و عملکرد مغز را حفظ مى کنند. سوفى الى، مدیر آزمایشگاه NutriNeurO (اینرا، دانشگاه بوردو) در این رابطه مى گوید: «چندین 
مطالعه اپیدمیولوژیک ثابت کرده اند که مصرف هفتگى ماهى هاى چرب با کاهش زوال شناختى مرتبط است و افراد را از ابتال به آسیب هاى زوال عقل مانند بیمارى آلزایمر 

محافظت مى کند.»
عالوه بر این، ثابت شده است که افرادى که تغذیه اى فاقد امگا 3 دارند، میزان DHA در مغزشان کمتر است به خصوص در سطح هیپوکامپ که مقر اصلى حافظه در مغز 

است. در نتیجه، ارتباط بین نورون ها مختل شده و منجر به نقص حافظه خواهد شد.
این متخصص فرانسوى افزود : همچنین مشخص شده است که این اسیدهاى چرب پدیده هاى التهابى مضر براى مغز را نیز کاهش مى دهند».

DHA و 250 میلى گرم EPA در روز توصیه مى شــود. این نیاز با خوردن مقدارى از همچنین براى مراقبــت از مغز، مصرف حــدود 250 میلى گرم 

مصرف ساالدهایى که با مقدارى روغن گیاهى تکمیل شده و همچنین خوردن انواع ماهى هاى چرب، حداقل دو بار در هفته تامین مى شود. البته 
انواع آجیل، در تامین روزانه این مواد سهیم خواهد بود.

کاکائو حافظه فعال را
 تحریک مى کند

براى تقویت بیشتر حافظه خود، بدون احساس گناه و عذاب وجدان، یک تکه 
شکالت را همراه با دسر یا قهوه تان نوش جان کنید. نتایج حاصل از چندین 
مطالعه نشــان مى دهد که در واقع، کاکائو حافظه فعال را تحریک مى کند، 
حافظه اى که به ما امکان مى دهد محاسبه ذهنى انجام دهیم یا شماره تلفن 
را به خاطر بسپاریم. شکالت حتى مى تواند با بهبود عملکرد نواحى خاصى از 

مغز، کاهش طبیعى حافظه را در افراد 50 تا 70 ساله معکوس کند.
همه این فواید به پلى فنول هایى به نــام فالونوئیدها در دانه کاکائو مربوط 
مى شوند. موادى با خواص آنتى اکسیدانى و ضد التهابى که از مغز و به ویژه 

رگ هاى خونى که از آن عبور مى کنند، محافظت مى کند.
بسیارى از مطالعات نشان مى دهد: مصرف یک تکه کوچک شکالت تلخ، 
یا حدود 6 گرم از آن در روز، بین 20 تا 40 درصد خطر ابتال به بیمارى هاى 
قلبى عروقى، مانند ســکته مغزى و همچنین آسیب هاى مرتبط با تسریع 
زوال شناختى را کاهش مى دهد. و شمایى که شکالت را زیاد دوست ندارید، 

نگران نباشید! میوه ها و سبزیجات نیز از نظر پلى فنول بسیار غنى هستند.
در همین راســتا، مطالعه مفصلى روى تعدادى داوطلب انجام شد. در این 
مطالعه 37 داوطلب 50 تا 69 ساله در دو گروه تقسیم شدند. 19 نفر از آنها، 
روزانه یک نوشــیدنى کاکائویى حاوى 900 میلى گــرم فالونول مصرف 
مى کردند، گروه دیگر نیز تغذیه مشابهى داشتند با این تفاوت که نوشیدنى 
آنها، حاوى مقدار بسیار کمترى فالونول (10 میلى گرم) بوده است. آزمایش 

حدودا 3 ماه طول کشید.
در پایان مطالعه، داوطلبان تحت آزمایش هاى حافظه قرار گرفتند که شامل 
شناسایى اشکال انتزاعى بود که چند لحظه قبل به آنها ارائه شده بود. گروهى 
که بیشــترین کاکائو را مصرف کرده بودند به طور متوســط 0.6 ثانیه 

سریع تر از گروه دیگر واکنش نشان دادند.
اگر شرکت کننده اى در شروع مطالعه حدودا 60 سال سن داشت، 
پس از سه ماه، حافظه اى معادل یک فرد سى یا چهل ساله پیدا 
مى کرد. و محققان این تقویت حافظه را به افزایش جریان خون 
در بخشى از مغز نسبت مى دهند که کاهش حافظه در آنجا اتفاق 

مى افتد به نام «شکنج دندانه دار».
با این حال، طبیعى است که نباید تمام بار تقویت 
حافظه خود را بر دوش مصرف شکالت بگذارید، 
حتى اگر عاشق آن هستید. زیرا مصرف زیاد شکالت 
افزایش قند و چربى خون را در پى دارد. بنابراین سعى کنید 
در تغذیه متعادل خود، مقادیر کمى شــکالت آن هم از نوع 

تلخش بگنجانید.

محققان با انجام مطالعاتى روى حیوانات و انسان ها به این نتیجه رسیدند 
که گیاه بابونه مى تواند احتمال ابتال به بیمــارى دیابت نوع 2 را کاهش 

دهد.
عوارض دیابت ناشى از تولید ضعیف انســولین است که باعث افزایش 

سطح خطرناك قند خون مى شود.
داشــتن رژیم غذایى و خوردن غذاهاى ســالم مى تواند از ابتال به این 
 Complementary بیمارى جلوگیرى کند. یک بررسى جامع که در مجله
Therapies Medicine منتشر شده، دلیل محکمى براى مصرف مکمل 

بابونه است. گیاه بابونه (گیاهى از خانواده Asteraceae) از دیرباز در طب 
سنتى مورد استفاده قرار مى گرفته است.

محققان یک بررسى سیستماتیک از شــواهد مربوط به اثرات بابونه بر 
نشــانگرهاى متابولیک و عوارض دیابت از مطالعات حیوانى و انسانى 
انجام دادند. جستجوى گسترده در پایگاه هاى اطالعاتى الکترونیکى رایج 

مطالعه مرتبط با حیوانات و شش کارآزمایى بالینى انسانى را نشان داد.
تمام مطالعات حیوانى، بهبود در معیارهاى مختلف کنترل گلیسمى (قند 
خون) و عدم تحمل گلوکز را نشان داد که در طول زمان پایدار بود. بهبود 
سطح قند خون در موش هاى مبتال به دیابت بین 14 تا 59 درصد بود و در 

مطالعاتى که شامل رژیم هاى دز متفاوت بود، وابسته به دز بود.
در کارآزمایى دیگرى که در این بررســى گنجانده شد، 64 بیمار مبتال 
به دیابت نوع 2 روزانه ســه فنجان چاى بابونه (3 گرم در 150 میلى لیتر 
آب داغ) یا دارونما به مدت هشت هفته دریافت کردند. گروه چاى بابونه 
کاهش قابل توجهى در HbA۱c (میانگین سطح قند خون طى 8 تا 12 
هفته قبل)، سطح انسولین و مقاومت به انسولین و همچنین کاهش 11 
درصدى سطح قند خون در مقایسه با گروه دارونما نشان داد. با این حال، 
براى تأیید این یافته ها، قبل از ارائه توصیه ها، مطالعات بیشــترى مورد 

نیاز است.

در سال 2008، تحقیقات دیابت انگلستان در مطالعه اى گزارش داد که 
نوشیدن روزانه چاى بابونه ممکن است به جلوگیرى از عوارض دیابت نوع 

2، مانند نابینایى، بیمارى قلبى و آسیب کلیوى کمک کند.
در این مطالعه، محققان انگلیسى و ژاپنى عصاره بابونه را به موش هاى 
مبتال به دیابت دادند. به نظر مى رســد که این عصاره سطح گلوکز خون 
را کاهش داده و فعالیت آنزیم مرتبط با ایجاد عوارض دیابت را مســدود 

مى کند.
دکتر ویکتوریا کینگ، مدیر مرکز تحقیقات دیابت انگلستان گفت: براى 
اینکه بتوانیم به نتیجه گیرى قطعى در مورد نقش چاى بابونه در مبارزه با 

عوارض مرتبط با دیابت برسیم، به تحقیقات بیشترى نیاز است.
مرکز تحقیقات دیابت انگلستان هنوز به افراد مبتال به دیابت توصیه نمى 
کند که مصرف چاى بابونه خود را افزایش دهند. داشتن یک رژیم غذایى 
متعادل و سالم، انجام فعالیت بدنى منظم و مصرف داروهاى تجویز شده 

راه هاى کلیدى براى کنترل موثر سطح گلوکز خون، فشار خون و چربى 
خون هستند. مدیریت خوب دیابت به کاهش خطر عوارض جدى مانند 

سکته مغزى و نابینایى کمک مى کند.
بسیارى از افراد بدون اینکه متوجه باشند، دیابت نوع 2 دارند. این 
موضوع هم به این دلیل است که افراد یا عالئم بیمارى را نمى 

شناسند یا به آنها توجه ندارند.
عالئم دیابت نوع 2 عبارتند از: ادرار کردن بیش از حد معمول، 
به خصوص در شب، احساس تشنگى دائمى، احساس خستگى 
زیاد، کاهش وزن بدون رژیم، دیر بهبــود یافتن یا عدم بهبود 

زخم و تارى دید.
ســرویس ســالمت ملى انگلیس توضیح مى دهد: آزمایش خون 

مى تواند ابتال به دیابت را مشخص کند و دیابت هرچه زودتر تشخیص 
داده شود، درمان بهتر پیش مى رود.

عالئم رایج دیابت نوع 2

کارشناس سالمت دهان و دندان گفت: بهداشت دهان 
و دندان یکى از مهم ترین موضوعات مرتبط با سالمت 
عمومى بدن در سالمندان است که تاثیر مستقیمى بر 

روى جسم و روان آنان مى گذارد.
 بهناز ولى زاده، کارشــناس ســالمت دهان و دندان 
معاونت امور بهداشــتى دانشگاه علوم پزشکى شهید 
بهشتى ضمن گرامیداشت هفته ســالمندان، گفت: 
افزایش سن و بیمارى هاى زمینه اى مى تواند سالمت 

و عملکرد دهان را تحت تاثیر قرار دهد.
به گفته وى ســالم بودن دهان و دندان در بسیارى از 
جنبه هاى مهم زندگى سالمندان نظیر روابط اجتماعى، 
نحوه صحبت کردن، ظاهر و توانایى غذا خوردن آنها 

نقش دارد.
 ولى زاده تاکیــد کرد: تغییرات بیولوژیکى ناشــى از 
افزایش ســن به عنوان بیمارى تلقى نمى شوند، اما 
باعث ایجاد محدودیت هایى در عملکــرد اندام ها و 

بافت هاى بدن مى شود.

چگونه حال سالمندان را بهتر کنیم؟
وى کاهش تعداد دندان ها و یا خراب شدن آنها را یکى 
از این تغییرات برشــمرد و گفت: ایــن تغییر با قدرت 

جویدن، نوع غذاى انتخابى توسط سالمندان و درنتیجه 
کمبودهاى غذایى و سوءتغذیه ارتباط دارد .

 ولى زاده خاطرنشــن کرد: برطرف شدن مشکالت 
دندانى عالوه بر کمک به بهبود وضعیت جســمانى 
به برقــرارى ارتباط بهتر بــا اطرافیــان نیز کمک

 مى کند.
کارشناس سالمت دهان و دندان به سالمندان توصیه  
کرد: حتى اگر مشکالت دهان و دندان ندارند نیز باید 
سالى یک بار براى معاینه به دندانپزشک مراجعه کنند.

به گفته این کارشــناس ســالمت دهــان و دندان، 
سالمندان باید روزى یک بار با اســتفاده از نخ دندان 
سطوح بین دندانى را تمیز کرده و سپس مسواك بزنند.
وى افزود: در صورتى که ســالمندان دندانى در دهان 
خود ندارد نیز باید بــراى جلوگیــرى از عفونت لثه 
بهداشــت دهان را رعایت کند و هرچه سریع تر براى 

گذاشتن دندان مصنوعى اقدام کنند.
 ولى زاده خاطرنشان کرد: اگر دندان مصنوعى تمیز 

نشود ممکن اســت باعث ایجاد عفونت هاى 
مختلف در محیط دهان شــود. دندان هاى 
مصنوعى نیز مانند دندان هاى طبیعى نیازمند 

مسواك زدن و مراقبت هستند.

سالمندان به بهداشت 
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آگهى ابالغ مفاد آرا صادره هیأت قانون تعیین تکلیف
برابــر راى شــماره 7527 مــورخ 1400/11/12 بــه شــماره کالســه 0375 مالکیت 
آقاى/ خانــم فاطمه الســادات موســوى فــرد بــه شناســنامه شــماره 9770 کدملى 
1142322475 صــادره فرزنــد ســید جمشــید در ششــدانگ یــک بــاب خانــه به 
مســاحت 41/56 مترمربع پالك شــماره 1046 فرعى از 85 اصلى واقع در اصفهان بخش 
14 حوزه ثبت ملک خمینى شــهر به موجب ثبت و صفحه 322 دفتر 24 و سند قطعى شماره 
1667 مورخ 89/7/4 دفتر 322 و مالحظه نقشــه ملک گزارش کارشناس مالحظه و محرز 
و مفروز گردیده اســت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى 
مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضى اعتراض داشته باشند 
مى تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــى بــه مــدت 2 مــاه اعتــراض خــود را به
 ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ رســید ظرف مــدت 1 مــاه از تاریخ تســلیم اعتراض 
دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایى تقدیــم نماینــد. بدیهــى اســت در صورت 
انقضاى مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ 
انتشار نوبت اول: 1401/07/10- تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/07/25- م الف: 1386423 
– رئیس اداره ثبت اسناد و امالك شهرستان خمینى شهر – سیدامیرحسین حسن زاده/7/131 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و 
ساختمانهاى فاقد سند رسمى

آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى و اراضى 
و ساختمان هاى فاقد سند رســمى برابر راى شــماره 140160302035000127 – 02/ 
06/ 1401 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتى اراضى و ســاختمان هاى 
فاقد سند رســمى مســتقر در واحد ثبتى حوزه ثبت ملک شاهین شــهر تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضى خانم عفت الســادات ســجادى جزى فرزند هادى بشماره شناسنامه 
694 صادره از تبریز در یک باب کارخانه آجرپزى به مســاحت 22240/11 مترمربع پالك 

790 فرعى از 409 اصلى واقع در بخش 16 خریدارى مع الواســطه از مالک رســمى اقاى 
نعمت اله عرفانى محرز گردیده اســت. لذا به منظــور اطالع عموم مراتــب در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهى مى شود در صورتى که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضى 
اعتراضى داشته باشــند مى توانند از تاریخ انتشــار اولین آگهى به مدت دوماه اعتراض خود 
را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رســید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض ، 
دادخواســت خود را به مراجع قضایى تقدیم نمایند بدیهى اســت در صورت انقضاى مدت 
مذکور و عدم اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. تاریخ انتشار نوبت اول :

 11 / 07 / 1401 – تاریخ انتشــار نوبت دوم 1401/07/25 - م الف: 1386781 – مجتبى 
سلطانیان – قائم مقام رئیس واحد ثبتى شاهین شهر/7/141 

آگهى فقدان سندمالکیت
آقاى رضا یوسف زاد فرزند احمد رضا شناسنامه 83 به استناد دو برگ استشهاد محلى که هویت 
و امضاء شهود رسما گواهى شده است مدعى است که اسناد مالکیت ششدانگ یک باب خانه 
شماره 1343 فرعى از شماره 11 اصلى واقع در میمه جزء بخش ثبتى میمه ذیل ثبت 4244 
صفحات 1 و 6 دفتر 33 امالك به نام مرحومین رضا و احمد رضا یوسف زاد فرزندان عبداله به 
میزان یک و نیم دانگ مشاع و چهار و نیم دانگ مشاع از ششدانگ ثبت و صادر و تسلیم گردیده 
است و معامله دیگرى انجام نشده است و سابقه تامین و بازداشت ندارد و به علت جابجایى اثاثیه 
منزل مفقود گردیده است چون درخواست صدور سند المثنى گردیده ، طبق تبصره یک اصالحى 
ماده 120آ.ق.ث مراتب آگهى مى گردد که هرکس مدعى انجام معامله یا وجود سند مزبور نزد 
خود باشد از تاریخ انتشار آگهى تا ده روز اعتراض خود را به این اداره اعالم و اصل سند را ارائه 
نماید تا مراتب صورت مجلس و اصل سند به ارائه کننده مسترد گردد. اگر ظرف مهلت مقرر 
اعتراضى نرسد یا درصورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنى سند مرقوم صدر و به متقاضى 
تسلیم خواهد شد. تاریخ انتشار: 1401/07/25 - م الف:1393938 - مهدى ذکاوتمند - رئیس 
اداره ثبت و اسناد میمه/7/192                                                                                                                                                                                                                                           

قائم مقام مدیر شهرسازى الکترونیک شهردارى اصفهان با 
اشاره به راه اندازى سامانه هوشمند توسعه شهرى اصفهان 
از ابتداى تیرماه امســال گفت: اســتقبال خوبى از سوى 
شهروندان براى صدور پروانه ساختمانى انجام شده است 
و آمار نشان دهنده رشــد 108 درصدى این درخواست ها 
در بازه شش ماهه ابتداى امســال نسبت به سال گذشته 
است. عباس افرادى در خصوص افزایش درخواست هاى 
پروانه الکترونیک در روزهاى اخیــر اظهار کرد: با توجه 
به راه اندازى سامانه هوشــمند توسعه شهرى اصفهان از 
ابتداى تیرماه سال جارى، استقبال مناسبى در این زمینه 
از سوى شــهروندان براى صدور پروانه ساختمانى انجام 

شده است و آمارها نشــان دهنده رشد 108 درصدى این 
درخواست ها در بازه زمانى شش ماهه ابتداى امسال نسبت 
به سال گذشته است. افرادى در خصوص تعداد درخواست 
صدور پروانه ساختمانى، گفت: در بازه زمانى شش ماهه 
نخست سال گذشته، 2149 درخواســت در سامانه هاى 
قبلى ثبت شده بود، اما در شش ماهه ابتداى امسال 4467 
درخواست توسط شــهروندان به ثبت رسید که مى تواند 
نویدبخش افزایش ساخت وســاز در شهر باشد. قائم مقام 
مدیر شهرسازى الکترونیک شهردارى اصفهان، منطقه 7 
را یکى از مناطق پیشرو در راستاى صدور پروانه ساختمانى 

غیرحضورى معرفى کرد.

سخنگوى دانشگاه علوم پزشکى اصفهان گفت: موارد 
بسترى بیماران داراى عالئم کووید-19 در بیمارستان ها 
و تعداد بیماران بدحال کرونایى در اســتان در یک هفته 
اخیر افزایــش یافت اما تعداد موارد مــرگ و میر روزانه 

همچنان صفر یا یک نفر بود.
پژمان عقدك افزود: تعداد بیماران بسترى داراى عالئم 
کرونا در بیمارســتان هاى اســتان از 137 نفر در یک 
هفته گذشته به بیش از 180 نفر و تعداد بیماران بدحال 
کرونایى بسترى در بخش مراقبت هاى ویژه ( ICU) از 
کمتر از 10 نفر به بیش از 20 نفر در زمان حاضر افزایش 

یافته است.

وى اظهار داشــت: این روزها در شــرایطى قرار داریم 
که مدارس و دانشــگاه ها آغاز بــه کار کردند و در همه 
بیمارى هاى ویروسى، هر کجا تراکم جمعیت و تجمع 
وجود داشته باشد امکان انتقال بیمارى از طریق تنفسى 

وجود دارد.
عقدك با بیان اینکه میزان بســترى بیماران کرونایى 
و ترخیص هاى روزانه آنها نیــز در یک هفته اخیر رو به 
افزایش بوده اســت، اضافه کرد: مراجعه افراد با عالئم 
سرماخوردگى، آنفلوآنزا و ســینوزیت به درمانگاه ها در 
مهر جارى در مقایسه با شــهریور امسال، افزایش یافته 

که چنین اتفاقى در این ماه از سال، امرى طبیعى است.

افزایش درخواست صدور
پروانه ساختمانى در اصفهان

افزایش موارد بسترى
بیماران کرونایى در اصفهان 

استقرار جو پایدار
تا اواخر هفته

کارشناس هواشناسى استان اصفهان گفت: با استقرار 
جوى پایـدار تـا اواخر هفتـه روى اسـتان، گاهى غبار 
صبحگاهـى در مناطق مرکـزى اصفهـان پیش بینى 
مى شـود. ابراهیم هنرمند اظهار کـرد: وضعیت جوى 
آسمان در بیشتر مناطق به صورت صاف تا کمى ابرى 
و گاهى وزش باد نسـبتًا شدید پیش بینى مى شود. وى 
با اشـاره به اسـتقرار جوى پایـدار تا اواخـر هفته روى 
اسـتان اصفهان، افـزود: در مناطق مرکـزى اصفهان 
گاهى غبار صبحگاهى پیش بینى مى شود. کارشناس 
هواشناسـى اسـتان گفت: خوروبیابانک بـا دماى 36 
درجه سانتى گراد باالى صفر و بوئین میاندشت با یک 
درجه سـانتى گراد باالى صفـر به ترتیـب گرم ترین و 

خنک ترین مناطق استان هستند.

هزینه چند بانده کردن
جاده حسن آباد به ورزنه 

فرمانـدار ورزنـه گفـت: بهسـازى و چند بانـده کردن 
جاده حسـن آباد به ورزنه به بیش از 100 میلیارد تومان 
اعتبار نیاز دارد و حداقل اداره راه و شهرسازى تا سایت 
گردشـگرى واحه را که 8 کیلومتر و مسیر گردشگرى 
ورزنه است، دوبانده کند. سعید رحیمى درباره وضعیت 
راه هاى شهرستان ورزنه، اظهار کرد: راه هاى مواصالتى 
ورزنـه در کل از وضعیـت خوبـى برخـوردار نیسـت و 
در سـال هاى قبـل، ایـن شـهر اداره راهـدارى و راه و 
شهرسازى نداشـته و زیرمجموعه نیک آباد بوده است، 
به طورى که در زمان تخصیص بودجه ورزنه به خوبى 
دیده نشـده اسـت. جـاده ورزنـه بـه حسـن آباد محور 
گردشگرى این شهرستان محسوب مى شود، به طورى 
که مکان هاى بومگردى و گردشگرى و سایت واحه در 
این مسیر قرار دارد و در 6 ماه از سال تردد زیادى وجود 
دارد که به همین دالیل نیازمند اصالح و بهسازى است.

میزبانى اردستان از جشنواره 
بازى هاى بومى محلى  

فرماندار شهرستان اردستان گفت: شهرستان اردستان 
میزبـان دومیـن جشـنواره بازى هـاى بومـى محلـى 
شهرستان هاى شمال استان اصفهان خواهد بود. سید 
محمد هادى احمدى طبا افزود: این جشـنواره  در سـه 
بخش نمایشگاهى شامل صنایع دستى و توانمندى هاى 
شهرسـتان، غذاهاى سـنتى، بخش بازى هاى محلى 
شـامل بازى هاى هفت سـنگ، لـى لى و نشـانه روى 
براى خواهران و برادران و بخش موسیقى آیینى در روز 
پنجشـنبه 28 مهر ماه در محل یادمان شهداى گمنام 
(پارك شـهردارى) برگزار مى شـود. احمدى طبا گفت: 
در این جشـنواره گروه هایى از شهرستان هاى کاشان، 
آران وبیدگل، نطنز، نایین، مبارکه، نجف آباد، شهرضا و 

اردستان حضور دارند.

خبر

دریا قدرتى پور
محل داد و ستد، ویترین هاى پر زرق و برق 
و سکوتى لذت بخش. این نماى ظاهرى 
بازار هنر است که زیر پوست خود، آنجا که 
چشم ظاهر نمى بیندش، پر شده از تهدید 

و ترس.
فقط کافى است چشم هایت را تیزتر کنى 
تا سیم هاى قطور و سیاه در هم پیچیده را 
از همان ابتدا ببینى. ســرت که باال باشد، 
طبقه هاى فوقانى هم پیدا هستند؛ منبع 
خطر و بمبــى که حاال خاموش اســت و 
هــر لحظه ممکن اســت منفجر شــود.
 کارگاه هاى کوچک و بزرگى که روى سر 
مغازه ها جا گرفته اند و به  دلیل اغماض و 
نادیده گرفته شدنشان، خطرى که ایجاد 
مى کنند خیلى وقت اســت به فراموشى

 سپرده شده است.
جــان بــازار حــاال در دســت همیــن 
کارگاه هاســت؛ تیغــى که بیــخ گلوى 
بازار هنر اســت اما ماجراى پاســکارى و 
بالتکلیفى در ســاماندهى و ایمن سازى 
این بازار گویا تمامى نــدارد. بازاریان مى 
گویند شهردارى، شــهردارى مى گوید 
میراث، میراث مى گوید آتش نشانى، آتش 
نشــانى مى گوید بازاریان. گسترده شدن 
چرخه اى که باعث شــده هر لحظه شعله 

کوچکى فاجعه اى بزرگ را بیافریند. 
داد و ستد در بازار هنر عمدتًا به طال و نقره 
و تزیینات مربوط به آنها مربوط مى شود و 
همه همیشه ظاهر پر زرق و برق آن را دیده 
اند اما در دل بازار که از چشــم ها مخفى 

است خطر در کمین تاریخ نشسته است.

با وجود اینکه در سال گذشته بازار ایمن تر 
و برق کشى آن تغییر کرد اما باز هم مسئله 
آتش سوزى در این بازار تهدیدى است که 

قطب هنر اصفهان را تهدید مى کند.
رئیس شوراى بازار هنر، تنها کسى است 
که چندى پیش در ایــن زمینه اظهار نظر 
کرده است و گفته این مکان هیچ ایمنى 
در مقابل آتش ســوزى ندارد. اسدا... شاه 
میوه اصفهانى با اعــالم اینکه جرقه اى 
کوچک مى تواند کل بازار را به آتش بکشد 
گفته: «این بازار قدیمى است و تأسیسات 
برقى هم که در آن به کار رفته است، کهنه 
و قدیمى شده اســت و اگر فکرى به حال 
آن نشود معلوم نیست، چه بر سر این بناى 

تاریخى خواهد آمد.»
او مســئوالن میراث فرهنگى اصفهان را 
خطاب قرار داده و گفته: «کارشناســان 
میراث فرهنگى اجازه کنــدن زمین و به 
زیر بردن تأسیسات برق را به ما نمى دهند 
و اکنون به جز کپسول هاى آتش نشانى 
هیچ امکانات دیگرى براى اطفاى حریق 

بازار نداریم.»
مهدوى یکــى از مغازه دارانى اســت که 
خوب مى داند آتش بر ســر بازار است اما 
به خــودش و دیگر بازاریانــى که در این 
مکان هستند حق مى دهد. همانطور که 
با دقت شیشه ویترینش را تمیز مى کند، 
اشاره مى کند به چندین مغازه اى که کنار 
او مسلســل وار جا گرفته اند: «همه اینها 
را مى بینید! اینها مســتأجر هســتند و در 
تمامى قراردادهاى اجــاره حق هیچ گونه 
تغییر در معمارى و فضاى  مورد اســتفاده 

را ندارند. مالک بازار هنر، اوقاف اســت و 
بازاریان همگى مستأجر هستند، نظارت 
آثــار تاریخى هــم که بر عهــده میراث 
فرهنگى است. تا قبل از این نگران آتش 
گرفتن کارگاه ها بودیم و حاال باید نگران 
افت آب هاى زیرزمینى و نشســت زمین 
هم باشــیم. اگر کوچک ترین نشستى در 
بازار هنر اتفاق بیافتد به دلیل حفره هایى 
که در جرزها ایجاد کرده اند، تمام بازار فرو 
مى ریزد. اگر سقف فرو هم نریزد، نگهدارى 
کپسول هاى گاز در طبقه دوم بازار هنر و 
مواد اشــتعالزایى که در این طبقات وجود 
دارد با یک بى دقتى خودش مى تواند یک 
فاجعه به بار بیاورد و هر لحظه خطرآفرین 

باشد.»
فروشــنده دیگرى که مغــازه اش چند 
متر آنطرف تر اســت، جوانکى است که 
سال هاســت با پدرش در این مکان کار

 مى کند. او که در رشــته کامپیوتر درس 
خوانده و نتوانسته کارى براى خود دست 
و پا کند، چاره اى جز مانــدن و فروختن 
مصنوعات طال نداشته است سر صحبت 
که با او باز مى شود یک جمله پر معنا مى 
گوید: «بازار هنر با بى هنرى مســئوالن 
روبه رو شده است، سالیان سال است قرار 
است این بازار ایمن شود اما بروکراسى ها 
یا نگذاشته یا نمى گذارند که کار حل شود. 
همه فقط مى گویند اینجا بمب ســاعتى 

اســت؛ حتمًا باید اتفاقى بیافتد تا چشم و 
گوش ها باز شــود و کارى صورت گیرد؟ 
حتمًا باید فاجعه اى ایجاد شــود تا اتفاق 
خوبى براى ایمن سازى این بازار تاریخى 

بیافتد؟»
بقیه صاحبان مغازه ها هم حرف هایشان 
تکرار یا تکمیل همین سخنان است. آنها 
از این وضعیت راضى نیستند و فقط شده 
اند یک گوش بزرگ براى شنیدن گالیه 
هایى که درباره این بازار هســت. گالیه 
هایى کــه از درد ناایمن بــودن بازار مى 
گوید بــدون اینکه کســى بخواهد براى 
تاریخــى که رو بــه زوال اســت کارى 

انجام دهد.

تهدید آتش سوزى و فرونشست و دورنماى تاریک یکى از بازارهاى تاریخى اصفهان 

زیر پوست بازار هنر 

مدیرکل گمــرك اصفهان از رشــد 17 درصدى وزن 
واردات گمرکات اســتان اصفهان در نیمه نخســت 

1401 خبر داد.
رسول کوهستانى پزوه در خصوص واردات کاالاز طریق 
گمرکات اســتان اصفهان اظهار داشت: درشش ماهه 
امسال 51 هزار و 434 تن کاال به ارزش 296 میلیون 
و 518 هزار دالر از طریق گمرکات اســتان اصفهان 
ترخیص شــده، که از لحاظ وزنى 17 درصد و از حیث 

ارزش یک درصد افزایش داشته است.
وى ادامه داد: در این مدت تشــریفات واردات از طریق 
گمرك اصفهان 40 هزار تن و ارزش 240 میلیون و 415 
هزار دالر ، گمرك اختصاصى مجتمع فوالد مبارکه 10 
هزار تن و به ارزش 52 میلیون دالر و گمرك اختصاصى 
ذوب آهن یک هزار تن و به ارزش 4 میلیون و 51 هزار 

دالر بوده است .
مدیرکل گمرکات اســتان اصفهان عمــده کاالهاى 
وارداتى گمرکات استان اصفهان را ماشین آالت خطوط 
تولید،اجزا و قطعات و مواد اولیه مــورد نیاز واحدهاى 

تولیدى برشمرد.
وى درخصوص مهمترین کشــورهاى مبدا واردات به 
گمرکات استان اصفهان تصریح کرد: در این مدت چین 
70 میلیون دالر ، امارات متحده عربى 60 میلیون دالر ، 
ترکیه 57 میلیون دالر ، کــره جنوبى 39 میلیون دالر 
و آلمان 25 میلیون دالر، ایتالیــا 14 میلیون دالر مبدا 
واردات کاال به مقصد گمرکات استان اصفهان بوده اند.

 چین در صدر کشورهاى
صادرکننده به اصفهان

سازمان اطالعات سپاه بخشــى از ســالح ها و تجهیزاتى که 
شب هاى گذشته در شــهر اصفهان از اغتشاشگران کشف کرده 

به نمایش گذاشت.
 فرمانده سپاه صاحب الزمان (عج) اســتان اصفهان گفت: این 
تجهیزات شــامل انواع ســالح هاى ســرد، کوکتل مولوتوف، 
میخ هاى چند پرچ و چند وجهى و اســلحه دست ساز با فشنگ 

ساچمه اى از افرادى که مشغول آتش زدن و راه بندان و درگیرى 
با نیرو هاى انتظامى و بسیج بودند کشف شده است.

ســردار ســرتیپ مجتبى فدا افــزود: این افراد بــا تفنگ هاى 
دســت ســاز ســاچمه اى و تیراندازى هــاى بــى هــدف به 
ســمت مردم بــه دنبــال پــروژه کشــته ســازى و تحریک

 افکار عمومى بودند.
وى با اشاره به اینکه شبکه هاى اجتماعى خارجى تصاویر شهید 
حاج قاسم سلیمانى را به جرم مبارزه با تروریسم حذف مى کنند، 
گفت: همان شبکه ها آموزش ساختن سالح، تجهیزات، کوکتل 
مولوتوف، بسته هاى انفجارى و حتى فشنگ هاى ساچمه اى را 

در فضاى مجازى به راحتى در دسترس قرار مى دهند.
فرمانده ســپاه صاحب الزمان (عج) اســتان اصفهــان گفت: 
اغتشاشــگران ســالح دســت ســاز ســاچمه اى فلزى را در 
زیر لباس پنهــان و در مکان هاى شــلوغ اســتفاده و مردم را 

مجروح مى کردند.

رئیــس پلیــس راه اســتان اصفهــان گفــت: 16درصــد از 
تصادفات اســتان طــى 20روزه مهرمــاه مربوط به ســاعت

 18 تا 20 بوده است.
ســرهنگ اصغر زارع اظهار کرد: برابر بررسى هاى صورت گرفته 
توســط کارشناســان پلیس راه اصفهان، 16 درصد از تصادفات 
برون شهرى اســتان طى 20 روزه مهرماه، مربوط به ساعت 18 

تا 20 بوده اســت؛ بنابراین به رانندگان توصیه مى شــود در این 
ساعات توجه بیشــترى به رانندگى به خصوص عالئم خستگى و 

خواب آلودگى داشته باشند.
وى افــزود: از همه راننــدگان به ویژه رانندگان درون اســتانى، 
با توجه به آشــنایى بیشــتر بــا راه هــا و شــرایط جغرافیایى 
و اقلیمــى مناطــق اســتان، انتظار مــى رود زمان ســفر خود 
را مدیریــت کنند و هنــگام رانندگى در راه هاى برون شــهرى 
توجه بیشــترى به قوانیــن و مقــررات راهنمایــى و رانندگى 

داشته باشند. 
رئیس پلیس راه اســتان اصفهان خاطرنشــان کرد: با توجه به 
اینکه اســتان اصفهان بیشــترین ســهم آزادراه و بزرگراه را در 
کشور دارد و این یکنواختى منجر به خســتگى و خواب آلودگى 
مى شــود، رانندگان حتمًا به ازاى هر دو ســاعت رانندگى، 15 
دقیقه استراحت داشــته باشــند و هرگز در رانندگى به چشمان

 خسته اعتماد نکنند.

پرتصادف ترین ساعات در راه هاى برون شهرى اصفهانکشف سالح و تجهیزات از اغتشاشگران در اصفهان

آگهى تغییرات
شرکت سهامى خاص اصفهان ذوب تراش جاوید به شناسه ملى 14010286307 و به شماره ثبت 68792 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1401/06/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومى فوق العاده مورخ 15 / 06 / 1401 در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره و با رعایت تشریفات 
مقرر اساسنامه و الیحه اصالحى قانون تجارت سرمایه شرکت از طریق واریز نقدى و افزایش ارزش ریالى سهام از مبلغ 5000000000 ریال به مبلغ 7500000000 
ریال افزایش یافت. که آورده نقدى تماما طى گواهى شماره 1/1401/1739394 مورخ 1401/07/10 بانک سپه شعبه مشیر الدوله واریز و ماده مربوطه اساسنامه 
بدین شرح اصالح گردید: سرمایه شرکت مبلغ7500000000 ریال منقسم به 1000 سهم 7500000ریالى بى نام که تمامأ و نقدا پرداخت شده مى باشد افزایش 

یافت. اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1393094)

تاسیس 
شــرکت با مســئولیت محدود دنیاى شــاد بازى برد درتاریخ 1401/07/20 به شــماره ثبت 72320 به شناسه ملى 
14011570470 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهى میگردد. موضوع 
فعالیت :طراحى، تولید و پخش بازى هاى فکرى. درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت : 
از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلى : استان اصفهان، شهرستان اصفهان، بخش مرکزى، شهر اصفهان، ملک شهر، 
کوچه (شمشاد)، کوچه کاج، پالك 9، مجتمع نارون، طبقه 1، واحد 5 کدپستى 8196667641 سرمایه شخصیت حقوقى 
عبارت اســت از مبلغ 10,000,000 ریال نقدى میزان سهم الشرکه هر یک از شــرکا خانم زهرا میرزاحسینى به شماره 
ملى 1285107691 دارنده 5000000 ریال سهم الشــرکه آقاى میثم قربانى نیا به شماره ملى 1290684707 دارنده 
5000000 ریال سهم الشرکه اعضا هیئت مدیره خانم زهرا میرزاحسینى به شماره ملى 1285107691 به سمت مدیرعامل 
به مدت نامحدود آقاى میثم قربانى نیا به شماره ملى 1290684707 به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود دارندگان 
حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها، عقود اسالمى و همچنین کلیه 
نامه هاى عادى و ادارى باامضاء مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر مى باشد.بدیهى است اضافه کردن هر گونه متنى به 
الگوى فوق متناسب با نیاز شرکت بالمانع است. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار نصف جهان 
جهت درج آگهى هاى شرکت تعیین گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمى باشد. اداره 

کل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى اصفهان (1393459)

آگهى تغییرات
مهندســى  خــاص  ســهامى  شــرکت 
رهاورد پردیس ســپاهان به شناســه ملى 
10260347874 و به شماره ثبت 13774 به 
استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور 
فوق العاده مورخ 1401/05/30 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: فاطمه لطیف کار به شماره ملى 
1292149191 به سمت بازرس على البدل تا 
پایان سال مالى و پریسا طاهرى دولت آبادى به 
شماره ملى 1293310913 به سمت بازرس 
اصلى تا پایان ســال مالى انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اســناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجارى 

اصفهان (1392754)
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مهدى تاج، رئیس فدراســیون فوتبال کــه نایب رئیس 
کنفدراسیون فوتبال آسیا و رئیس کمیته فوتسال AFC نیز 
هست، براى شرکت در جلسه به مالزى سفر کرد. تاج در این 
سفر گزارشى از برگزارى جام ملت هاى فوتسال آسیا ارائه 
مى کند. اما یکى از مهم ترین دســتور جلسه هاى اجالس 
AFC انتخاب میزبان جام ملت هاى آســیا در سال 2023 

خواهد بود. قطر و کره جنوبى از شانس باالیى براى کسب 
میزبانى برخوردار هستند. عالوه بر آن مدیران کنفدراسیون 
فوتبال آسیا، اولین دیدار خود را با شیخ سلمان بحرینى بعد 
از انتخاب دوباره به عنوان رئیــس AFC برگزار مى کنند. 
رئیس فدراسیون فوتبال بعد از اتمام جلسه مذکور بالفاصله 
به ایران بازمى گردد تا کارهاى مربــوط به اعزام تیم ملى 
به جام جهانى و مراســم رونمایى از پیراهن ایران در قطر 

را انجام دهند.

سفر مهم مهدى تاج
 به مالزى!

02

مهدى طارمى در بازى آخر پورتــو در لیگ قهرمانان اروپا 
موفق شــد مقابل بایرلورکوزن 2 گل به ثمر برســاند تا 
تیمش با نتیجه 3 بر صفر برنده شود. در همین رابطه سایت 
«Total Football Analysis» به تمجید از عملکرد ستاره 
ایرانى پرداخت و نوشت: مهدى طارمى در این فصل براى 
پورتو در لیــگ قهرمانان اروپا و لیــگ پرتغال آتش بازى 
کرده اســت. ملى پوش ایرانى از مجموع 33 شوت 6 گل 
غیر پنالتى در تمامى رقابت ها به ثمر رسانده است و نسبت 
به xG (گل هاى مورد انتظار) خود 4/56 عملکرد بهترى 
دارد. درخشش بى نظیر طارمى به همراه پورتو باعث شده 
تا آرسنال صدرنشــین لیگ برتر انگلیس به دنبال شکار 
ستاره تیم ملى ایران باشد. بنا به گزارش رسانه هاى بریتانیا 

طارمى زمستان راهى توپچى هاى لندن مى شود.

طارمى باز سوژه شد

03

نشریه «گاردین» انگلیس خبر داد ریس جیمر مدافع راست 
تیم ملى انگلیس و عضو باشگاه چلسى به دلیل مصدومیت 
براى مدت 8 هفته از میادین دور اســت. بدین ترتیب این 
مدافع کلیدى انگلیس بازى با ایران در مرحله گروهى جام 
جهانى 2022 را از دست داد. این بازیکن در بازى سه شنبه 
گذشته چلسى با میالن مصدوم شده بود. تست هاى انجام 
شده از این بازیکن در پنجشنبه گذشته نشان داد مصدومیت 
این بازیکن جدى است و براى مدت 8 هفته از میادین دور 
خواهد بود. تیم ملى فوتبال کشورمان در مرحله گروهى جام 
جهانى 2022 با تیم هاى ملى آمریکا، انگلیس و ولز رقابت 
مى کند. اولین دیدار شاگردان کارلوس کى روش در تاریخ 

30 آبان مقابل سه شیرها است.

شوك به انگلیس
 قبل از دیدار با ایران

04

على فتح ا... زاده به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه استقالل 
انتخاب و معرفى شد. پیش از این مصطفى آجورلو به عنوان 
مدیر عامل استقالل مشغول به کار بود. این تصمیم توسط 

هیئت مدیره باشگاه استقالل گرفته شد.

فتح ا... زاده
 مدیرعامل استقالل شد

05

در یکى از مســابقات هفته دوازدهــم ژوپیر لیگ بلژیک، 
شــارلروا در حالى که على قلى زاده را تا دقیقه 54 در زمین 
داشت و پس از آن امیرحسین حسین زاده را در ترکیب خود 
مى دید، در آستانه شکست 2 بر صفر مقابل سنت ترویدن 
قرار داشــت. حســین زاده که پیش از این در سه مسابقه 
حضور تعویضى و کوتاه مدت در زمین داشــت و یکبار از 
ابتدا در ترکیب شارلروا قرار گرفته بود، در دقیقه 2+90 دیدار 
برابر سنت ترویدن توانست گلزنى کند. حسین زاده که سال 
گذشته یکى از عوامل اصلى قهرمانى استقالل در لیگ برتر 
محسوب مى شد، پس از پیوستن به شارلروا موفق به گلزنى 
نشده بود. شارلروا با شکست دو بر یک مقابل سنت ترویدن 

وبا 15 امتیاز به رده یازدهم جدول ژوپیر لیگ سقوط کرد.

درخشش ستاره 
قهرمانِى استقالل

خط حمله گاندوها در فصل جارى تاکنون آمار جالبى 
نداشته اند. ذوب آهنى ها در حالى در پایان هفته نهم با 
10 امتیاز در رده یازدهم ایستاده اند که مهاجمان این 
تیم در گلزنى عملکرد ضعیفى داشته اند و این مهمترین 

دلیل عدم نتیجه گیرى سربازان تارتار بوده است.
خط حمله ذوب آهن که در 9 بازى گذشته فقط چهار 
بار موفق به گشودن دروازه حریفان خود شده در کنار 
تیم هاى آلومینیــوم، پیکان و صنعــت نفت بدترین 
عملکرد را تاکنون داشته اســت. قسمت بد ماجرا هم 
آنجاست که فقط دو گل از این چهار گل در جریان بازى 
زده شده و تنها یک گل توسط مهاجمان این تیم به ثمر 

رسیده است. 
این تیــم اصفهانى در فاز حمله خود مهــره تأثیرگذار 
چندانى ندارد و یکــى از کلیدى ترین یــاران خود در 
این پســت را نیز در همان هفته هاى ابتدایى به دلیل 
مصدومیت از دســت داد و اگرچــه این موضوع نقش 
بسزایى در کم زهر بودن گاندوها در هنگام حمله است 

اما این همه ماجرا نیست. 
با توجه به تساوى هاى سریالى ذوبى ها در شش هفته 
ابتدایى لیگ و اســتحکام خط دفاعى این تیم ممکن 
است برخى گمان کنند تیم تارتار اصًال طرح و نقشه اى 
براى هجوم روى سنگر رقباى خود ندارد و مى خواهد 
با فرو رفتن در الك دفاعى از فروریختن دروازه خودى 

پیشگیرى کند اما در واقع اینطور نیست.
بهترین شــاهد براى این مدعا همین بازى اخیر ذوب 

آهن برابر استقالل است. سربازان تارتار در نیمه اول کم 
موقعیت روى دروازه حریف تا بن دندان مسلح خود خلق 
نکردند. اما بى دقتى مهاجمان این تیم اصفهانى در زدن 

ضربات نهایى، اصلى ترین دلیــل ناکامى گاندوها در 
رسیدن به گل در این دیدار بود.  

عالوه بر این، اینکه هر چهار گل ذوبى ها در نیمه اول 

به ثمر رسیده و دو گل از چهار گلى که این تیم دریافت 
کرده هم در ثانیه هاى واپســین بازى بوده خود گواه 
دیگرى بر این نکته است که بازیکنان ذوب آهن اگرچه 

تا پیش از دیدار با آبى پوشان با چنگ و دندان از سنگر 
سبزپوشان دفاع مى کردند و ســعى بر این داشتند که 
رکورد شکست ناپذیرى خود را به خصوص در برابر تیم 
هاى مدعى حفظ کنند اما از ضد حمالت و تالش براى 

فرو ریختن دروازه تیم رقیب هم غافل نبودند.    
با همه اینها کم بضاعت بودن ذوب آهن در خط حمله و 
بى دقتى فورواردهاى جوان این تیم باعث شده هرچه 
گاندوها تــوپ روى دروازه حریفانشــان مى ریزند به 
در بســته بخورد، بدتر از همه اینکه در بازى آخر فشار 
حمالت تیم مقابل باعث شد مدافعان کم اشتباه ذوب 
آهن هم دچار خطاى فاحش شــده و دروازه خود را باز 

کنند.
گاندوها براى فرار از این وضعیت باید براى هفته آینده و 
براى برترى در نبرد مقابل سربازان ژنرال نقشه جدیدى 
رو کنند و اال با توجه به قدرت باالى مهاجمان گل گهر، 
در قلعه امیر توسط خط آتش سربازانش به توپ بسته 
شده و دومین شکست لیگ را پذیرا مى شوند. ذوب آهن 
چاره اى ندارد جز اینکه براى یک بار هم که شده ریسک 
کند و این بار فقط با هدف غلبه بر حریف قدر خود پاى 

به میدان بگذارد. 
شاید جایگزینى این باور به جاى شعار شکست ناپذیرى 
تحولى در سبزپوشــان اصفهان ایجاد کند و اعتماد به 
نفس مهاجمان این تیم را هم باالتر ببرد؛ با وجود این، 
مى توان امیدوار بود دقت بیشتر چاشنى کار آنها شود و 
بازى با تیم مدعى گل گهر نقطه عطف ذوب آهن در فاز 
حمله شود و از این پس آمار این تیم در گلزنى باال رود. 

دردسرهاى ذوب آهن؛ دفاع قوى، خط حمله بدون زهر

مسیر سخت سبز
مرضیه غفاریان

سرمربى تیم فوتبال ســپاهان در آبادان عالوه بر 
کسب 3 امتیاز دستاوردهاى دیگرى هم داشت.

سپاهان در هفته نهم رقابت هاى لیگ برتر موفق 
به کسب 3 امتیاز شد تا 16 امتیازى شود و همچنان 
رقابت در صدر جدول نزدیک و غیرقابل پیش بینى 
باقى ماند. این دیدار البته بــه جز 3 امتیازى که در 

هفته پیروزى اســتقالل، پرسپولیس و 
تراکتور برابر حریفان شان بسیار پراهمیت 
بود، نقاط مثبت دیگرى هم براى سپاهان 
ژوزه مورایس داشــت کــه مى توان به 
بازگشــت دو هافبک تیم از مصدومیت 

اشاره کرد.
مانوئل فرناندز، آخرین مرتبه در جریان 
تســاوى برابر ذوب آهن بــود که براى 
ســپاهان بازى کرد و پس از این مسابقه 

به دلیل مصدومیت حضور در ســه دیدار تیمش را 
از دســت داده بود. این هافبک با تجربه و خالق 
اما در آبادان چند دقیقه اى بازى کرد و با فرمى که 
در همان چند دقیقه از خود نشان داد، بار دیگر خط 

میانى سپاهان را غنى کرد.
عالوه بر مانوئل فرناندز یکى دیگر از بازیکنانى که 
فرصت بازى پیدا کرد، جــالل على محمدى بود؛ 
هافبکى که ژوزه مورایس در پنجره تابستانى روى 

او نظر مثبتى داشت و در تیم باقى ماند ولى در ادامه 
بدشانسى على محمدى را از اردوى تیم تا پایان هفته 
هشتم دور کرد و باالخره این هافبک هم در مصاف 

با نفت آبادان براى سپاهان بازى کرد.
طى بازى هــاى اخیر مســعود ریگــى، بازیکن 
ثابت ســپاهان در بخش میانى زمین بوده اســت 

و بازیکنانى نظیر محمد کریمى، یاسین سلمانى، 
محمد قربانى و فرشــاد احمدزاده بــه تناوب در 
بخش میانى ســپاهان بازى کرده اند. حاال اما به 
نظر مى رسد شــرایط در این بخش از زمین براى 
مورایس بسیار خوب شد و او حاال چندین بازیکن 
جوان و باتجربه با ویژگى هــاى متفاوت دارد که 
دست او را براى انتخاب ســه بازیکن از میان آنها 

بسیار باز کرده است.

کم مانده بود هنرنمایى وینگر ذوب آهن در دقیقه 60 
مسابقه براى استقاللى ها گران تمام شود.

ذوب آهن بعد از هشت هفته شکســت ناپذیرى در 
ورزشگاه فوالدشهر مغلوب استقالل شد تا عالوه بر 
از دست دادن سه امتیاز دیگر، نخستین باخت فصل 

را تجربه کنند.
اما شکست در این مسابقه سخت برابر قهرمان فصل 

گذشته هم نمى تواند حرکت تماشایى محمدحسین 
اسالمى، وینگر 21 ســاله ذوب آهن را از ذهن دور 
کند. درحالى که استقالل با ســه تعویض در بین دو 
نیمه شکلى تهاجمى تر به خودش گرفته بود، فضاى 
میانه میدان براى ضدحمالت ذوبى ها مناسب تر شد 
و همین موضوع دست بازیکنان سرعتى مهدى تارتار 

چون اسالمى را باز گذاشته بود.

وینگر ذوبى ها، در دقیقه 60 مسابقه، روى یک حرکت 
انفجارى با از پیش رو برداشــتن روزبه چشمى،  دو 
مدافع مرکزى استقالل، رافائل سیلوا و عارف غالمى 
را هم دریبل زد و درحالى که پیش بینى مى شــد به 
حرکت خودش به صورت فردى ادامه داده یا شوت 
بزند، با یک پاس پشت پاى تماشایى، هم تیمى خود 
را در فضاى بسیار مناسبى براى شوتزنى قرار داد اما 

ضربه او با اختالف از باالى دروازه به بیرون رفت.
اســالمى در طول بازى هم عملکرد خوبى داشــت 
و حرکات خطرناکش در مقابــل ابوالفضل جاللى، 
ریکاردو ســاپینتو را به تعویض این بازیکن با جعفر 
سلمانى وا داشــت اما در نهایت ذوب آهن در گلزنى 
ناکام ماند تا عملکرد این بازیکن هم زیر سایه شکست 

قرار گیرد.

بى ثمر بودن هنرنمایى وینگر گاندوها مقابل استقالل

دستاوردهاى مورایس
 پس از برترى مقابل نفت

پونفرادینا على رغم بهره مندى از دروازه بان ایرانى 
خود نتیجه را مقابل الس پالماس واگذار کرد.

در ادامه مســابقات هفته یازدهم اللیگا 2 اسپانیا، 

تیم فوتبــال پونفرادینا که امیر عابــدزاده را براى 
سومین دیدار پیاپى درون دروازه داشت، در استادیوم 
ال تورالین به مصاف تیم صدرنشین الس پالماس 

رفت.
یاران عابدزاده بعد از ناکامى در گرفتن ســه امتیاز 

طى چهار مســابقه اخیرشــان که یک شکست و 
سه مساوى داشــتند، دیشــب هم در تقابل برابر 
صدرنشــین اللیگا 2 ناکام بودند و نتوانستند این 
بازى خانگى را با کسب امتیاز تمام 

کنند.
تیم فوتبال پونفرادینا در دیدارى که 
یورى، ستاره اش را در دقیقه 28 پس 
از بازبینى ویدئویى با دریافت کارت 
قرمز از دست داد و لحظاتى بعد هم 
سرمربى اش از کنار زمین اخراج شد، 
با نتیجه یک بر صفــر مقابل الس 
پالماس شکست خورد تا 12 امتیازى 
بماند و در جایــگاه پانزدهم جدول 

اللیگا 2 اسپانیا قرار بگیرد.
امیر عابــدزاده، دروازه بان ایرانــى پونفرادینا در 
دیدار مقابل الس پالماس هشتمین بازى خود در 
رقابت هاى اللیگا 2 اسپانیا را انجام داد، اما نتوانست 

دومین کلین شیت این فصل را به ثبت برساند.

شکست یاران بچه عقاب با 2 اخراجى

بازیکن ایرانى شباب االهلى نقش مهمى در پیروزى 
تیمش برابر الجزیره داشت.

شباب االهلى در شرایطى توانست در دیدار مهم هفته 
ششم ادنوك لیگ امارات از سد تیم صدرنشین عبور 
کند که ردپاى احمد نوراللهى در کسب این موفقیت 
دیده مى شود. جایى که بازیکن ایرانى توانست با یک 

دبل سیو فوق العاده، دروازه تیمش را نجات دهد.
در شرایطى که این مسابقه با نتیجه یک بر صفر به سود 
شباب االهلى در جریان بود، حمالت پردامنه الجزیره 
براى رسیدن به گل تساوى ادامه داشت تا اینکه آنها در 
دقیقه 80 یک فرصت بزرگ را به دست آوردند ولى با 
ایستادگى بازیکن ایرانى شباب االهلى، این موقعیت 

به گل تبدیل نشد.
در این صحنه، فلورین تاناســه مهاجم اهل رومانى 
الجزیره از ســمت چپ حرکتى را آغاز کرد و سپس 
با یک پاس زمینى، تــوپ را به داخل محوطه جریمه 
فرستاد. پاس ارسالى او با عبور از چند بازیکن، نزدیک 
نقطه پنالتى به زاید سلطان رسید و او با یک پاس رو به 

عقب، توپ را براى عبدا... دیابى کاشت.

هافبک اهل مالى الجزیره نیز با پاى چپ و از روى خط 
محوطه جریمه، ضربه اش را به سمت دروازه روانه کرد. 
در شرایطى که توپ در آستانه تبدیل به گل بود، احمد 
نوراللهى با حضور به موقع کنار تیرك دروازه و با پاى 
چپ، توپ را از روى خط بیرون کشید و مانع از گلزنى 

بازیکن حریف شد.
در ادامه، توپ برگشتى نصیب توالنى سره رو بازیکن 
آفریقایى الجزیره شــد و او نیز ضربه اش را به سمت 
دروازه زد که نوراللهى با یک تکل فوق العاده و حضور 
به موقع روى خــط دروازه، مانع از تبدیل این فرصت 
جدى به گل شــد و دروازه تیمش را با یک دبل سیو 

استثنایى نجات داد.
البته پس از این صحنه، نوراللهى دچار مصدومیت شد 
و روى زمین دراز کشــید. او دقایقى بعد از زمین بازى 
بیرون رفت و جاى خود را به عبدالعزیز حسین داد. با 
خروج نوراللهى، الجزیره موفق به گلزنى شد، تا اینکه 
در دقیقه 97، این یوسف جابر بود که گل برترى شباب 

االهلى را وارد دروازه الجزیره کرد.
لئوناردو ژاردیم سرمربى شوالیه هاى سرخ که از زمان 

حضور در این تیم نتوانســته انتظارات را برآورده کند، 
پس از این گل شادى دیوانه وارى داشت و از خوشحالى 

در پوست خود نمى گنجید.

نقش مهم نوراللهى در پیروزى شباب االهلى

آقاى گل ســابق فوتبال ایران با گذشت یک سوم از 
فصل هنوز نتوانسته نخستین گلش را براى استقالل 

به ثمر برساند.
وقتى مدیران باشگاه استقالل در ایام نقل و انتقاالت 
تابستانى توسط هواداران خود تحت فشار قرار داشتند 
و این فشار زمانى مضاعف شــد که باشگاه رقیب با 
سرعت اقدام به جذب ســتاره هاى دیگر تیم ها کرد، 
سجاد شــهباززاده مهاجم تیم اســتقالل به عنوان 
نخســتین خرید این تیم اعالم شــد تا بلکه مدیران 

باشگاه قدرى از فشار هواداران خارج شوند.
گفته مى شد شهباززاده که ســابقه آقاى گلى فوتبال 
ایــران با پیراهن ســپاهان را داشــت و همچنین از 
بازیکنان پیشین اســتقالل بود، همزمان از باشگاه 
پرسپولیس هم داراى پیشنهاد است که در نهایت او 

ترجیح داد به تیم سابق خود بازگردد.
این مهاجم 32 ساله که توانست در ترافیک باالى خط 
حمله استقالل اعتماد ریکاردو ساپینتو را جلب کرده 
تا در هفته هاى ابتدایى در ترکیــب ثابت قرار گیرد، 
نتوانست آنطور که باید و شــاید انتظارات را برآورده 
نماید و رفته رفته جاى خود را هــم در ترکیب ثابت 

از دست داد.
شهباززاده که در فصل بیستم رقابتهاى لیگ برتر با 
20 گل آقاى گل شده بود، حاال و با گذشت 9 هفته از 

فصل جدید نتوانسته اولین گل خود را با پیراهن آبى 
به ثمر برساند و همین باعث شــد تا رفته رفته تحت 

یکسرى فشار قرار گیرد.
شــهباززاده در نهمین دیدار فصل آبى پوشــان هم 
به عنوان بازیکن جانشــین در دقیقه 65 جاى روزبه 
چشــمى را در زمین گرفت تا با احتساب وقت هاى 
تلف شــده اندکى کمتر از 30 دقیقه در زمین حضور 

داشته باشد.
آبى پوشان در این فصل 11 بار موفق به گلزنى شده اند 
که محمد محبى به همراه کوین یامگا هر کدام با 3 
گل بیشترین سهم را در این گلزنى ها داشته اند. مهدى 
پور، قائــدى، غالمى و بابایى هم هــر کدام یک بار 
براى استقالل گلزنى کرده و یک گل آنها هم توسط 

مدافعان تیم حریف به ثمر رسیده است.

ناکامى مهاجم سابق سپاهان در ترکیب استقالل
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سى امین نشســت شــوراى عالى پروژه هاى گروه اقتصادى صندوق هاى 
بازنشستگى صنعت نفت در محل شرکت ســرمایه گذارى اهداف با حضور 
رئیس هیئت رئیســه و مدیران عامل پروژه هاى در حال اجراى شرکت هاى 
نفت سپاهان، پاالیش نفت جى، پتروشیمى نخل آسمارى و فراسکو عسلویه 

برگزار شد.
بر این اساس، روند ســاخت و تجهیز پرژوه (FRW) شرکت نفت سپاهان با 
هدف تبدیل محصول «اِســلک َوکس» (Slack Wax) به «َوکس» کامًال 
پاالیش شــده که ارزش افزوده باالیى ایجاد خواهد کرد، بررسى و بیان شد 
به دنبال اجراى این پروژه (FRW) روغن پایه تولیدى به لحاظ شاخص نقطه 

ریزش (PourPoint) کیفیت بیشترى پیدا خواهد کرد.
مدیران طرح یادشده در تشریح وضع این پروژه گفتند: تولید کنونى «اِسلک 

َوکس» شرکت نفت سپاهان استاندارد ملى و منطقه اى الزم را دارد و هدف از 
اجراى این پروژه بهبود مستمر فرآیندهاى تولید و توسعه در واحد َوکس زدایى 
پاالیشگاه اســت که درعین حفظ ظرفیت تولید کنونى، مقدار روغن موجود 
در َوکس تولیدى تا حدود 0.5 درصد کاهش مى یابــد و کیفیت روغن پایه 

افزایش خواهد یافت.
مجریان این پروژه اعالم کردند که پس از اجراى این پروژه، محصول دیگرى 
به نام پارافین مایع نیز به محصوالت شرکت نفت سپاهان افزوده خواهد شد.

عبدالحسین بیات، رئیس هیئت رئیسه صندوق بازنشستگى نفت هم در خالل 
ارائه گزارش مدیران طرح یادشــده گفت: یکى از برنامه هاى ایجاد ارزش 
افزوده، طرح هاى افزایش کیفى محصوالت تولیدى نفت سپاهان است زیرا 

این محصوالت به طور مستقیم میان مردم توزیع مى شود.

وى افزود: در روند توسعه و رشد اقتصادى اســتناد به شاخص هاى معتبر و 
یکســان اهمیت دارد از این رو جمع آورى و تدوین شاخص هاى کیفیت و 

توسعه در حوزه شرکت هاى تولیدى مهم است.
رئیس هیئت رئیسه صندوق ها ابراز امیدوارى کرد که این طرح شرکت نفت 

سپاهان تا اردیبهشت سال 1402به بهره بردارى رسمى برسد.
شرکت نفت جى که توسعه برنامه صادارتى قیر را پیش رو دارد در سى اُمین 
نشست شوراى عالى پروژه ها اعالم کرد که مقدار پیشرفت پایانه صادراتى 
قیر و فرآورده هاى نفتى سنگین با ظرفیت 40 هزار تن در بندر شهید بهشتى 

چابهار به 61 درصد رسیده است.
 بر اساس این گزارش، واحد تولید قیر با ظرفیت سیصد و شصت هزار تن در 
سال و روند ساخت مخازن ذخیره سازى با ظرفیت 40 هزار تن واقع در بندر 

امام خمینى (ره) پیشرفت 25 درصدى دارد.
واحد تولید قیر با ظرفیت تولید ساالنه 600 هزار تن و ظرفیت ذخیره سازى 
22 هزار تن هم تکمیل شده و در آستانه بهره بردارى رسمى قرار گرفته است.

بررسى وضع توسعه و تکمیل طرح هاى شرکت پتروشیمى نخل آسمارى نیز 
یکى دیگر از موارد مورد بررسى در سى امین نشست شوراى عالى پروژه ها 
 (EP+C) «بود و درباره این طرح تصریح شد که پروژه تولید «پنتا اریترتول
پس از 12 سال با تأکید رئیس هیئت رئیسه صندوق ها در مسیر پیشرفت قرار 

گرفت و هم اکنون پیشرفت حدود 74 درصدى دارد.
از این رو انتظار مى رود در نیمه نخست سال آینده براى نخستین بار در کشور 
«پنتااریتریتول» تولید و ایران از واردات این محصول با اهمیت بى نیاز شود.

مسئوالن شرکت پتروشیمى نخل آسمارى در این نشست همچنین از تولید 
یک محصول جدید به نام پارفرمالدئیــد (Paraformaldehyde) تا پایان 

امسال خبر دادند.
شــرکت هاى گروه اقتصــادى صندوق هــاى بازنشســتگى صنعت نفت 
تأمین کننده حدود دوســوم منابع پرداخت مستمرى و مقررى بازنشستگان 
و بازماندگان صنعت نفت هستند. از این رو نخست براى افزایش توان مالى 
صندوق ها و حفظ رویه پرداخت منظم و به موقع مستمرى ها و دوم براى تأمین 
تعهدات قانونى پیش رو، رشد و توسعه شرکت هاى گروه در پرتو رویکرد بنگاه 

اقتصادى از اهمیت باالى برخوردار است.

بررسى پروژه FRW شرکت نفت سپاهان 
در شوراى عالى پروژه هاى صندوق نفت

اختتامیه رویداد بازرگان کوچک برگزار شد

رونمایى از کتابى با موضوع آسیب هاى اجتماعى

اختتامیه دوره دوم رویداد بازرگان کوچک در قالب 
برگزارى بازارچه با شرکت کودکان 8 تا 12 سال به 
همت مرکز کارآفرینى بانوان اتاق بازرگانى اصفهان 

در واحد توسعه کسب و کار و برگزار شد.

به گزارش روابط عمومى اتــاق بازرگانى اصفهان 
در این بازارچه 90 نفــر از کودکان دوره اول و دوم 
طرح بازرگان کوچک به ارائه محصوالت و تولیدات 

خود پرداختند .
در این برنامه که با حضور احســان شهیر مدیرکل 
دفتر هماهنگى امور اقتصادى استاندارى اصفهان 
و بهنام ابراهیمى دبیر کل اتاق بازرگانى اصفهان 
برگزار شــد، اعضاى اتاق بازرگانى شرکت کننده 
در این بازارچه، بر ضرورت برگــزارى طرح هاى 
نوآورانه بــراى کــودکان و نوجوانــان و اجراى 
طرح هاى مشــابه در اتاق بازرگانى اصفهان تاکید

 کردند. 

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه هاي 
عمومی اســتان اصفهان، در حاشیه بازدید حجت 
االسالم و المسلمین معتمدى سرپرست اداره کل 
کتابخانه هاى عمومى اصفهان، از کتاب «مجموعه 
داستان هاى مک موشى و بلر خرگوشى» با موضوع 
آســیب هاى اجتماعــى شــبکه هاى مجازى و 
بازى هــاى اینترنتى و اثرات مضــر اجتماعى آن، 
نوشته مریم کیان ارثى، مسئول کتابخانه عمومى 

شهید دستغیب شاهین شهر رونمایى شد.
مریم کیان ارثى، نویسنده اثر در ابتداى این نشست 
گفت: وجه آموزشــى و آگاهى بخشى در استفاده 
مناســب و هدفمند از گوشــى موبایل به عنوان 
بر وز ترین و پیشــرفته ترین تکنولوژى  بشــر که 
تقریبا تمامى اقشار جامعه به آن دسترسى دارند و 
از منافع و مزایاى آن بهره مند هستند از امتیازات 

این کتاب مى باشد.
وى افزود: این ابزار در کنــار تمامى خدمات خود، 
مى تواند سر منشا مشــکالت و چالش هایى براى 
افراد به ویژه کودکان بشود و در دراز مدت مى توان 

اثرات مخربى در شــخصیت سازى اجتماعى آنان 
داشته، که با شناسایى این آسیب ها و نحوه مدیریت 

استفاده از آن مى توان از خطراتش جلوگیرى کرد.
گفتنى است، حجت االســالم معتمدى نیز در این 
آیین، ضمن اســتقبال و حمایت از نشــر اینگونه 
کتاب ها با هدف آشنایى با معضالت و آسیب هاى 
روحى و روانــى ابزارهاى تکنولــوژى به اهمیت 
نگارش متون مناسب براى کودکان و نقش موثر 

آن براى کودکان و خانواده هاى آنان اشاره کرد.

م.الف:۱۳۹۴۲۱۵ 

1- مزایده  گزار:  اداره کل  پشــتیبانى امور دام  استان اصفهان  به شناســه ملى 14002771736 و شماره اقتصادى 
411113673771 به آدرس اصفهان-دروازه شــیراز- خیابان دانشــگاه-خیابان توحید-نبش خیابان شــهید 

منصورموحدى(قزل باش) و شماره تماس 84 -36214482 داخلى 165 یا 133
2- موضوع  مزایده:  فروش  امالك تملیکى  مندرج در  جدول زیر از طریق سامانه  تدارکات  الکترونیکى دولت

( setadiran.ir) با شماره  مال  مربوطه  و  شرایط و اسناد مندرج در سامانه قابل مشاهده میباشد.
تضمین شرکت در مزایده (فرآیند ارجاع کار) : مزایده گران بابت هر ملک  به صورت  جداگانه  به  نام  مزایده  گزار  و اصل 

تضمین  را در  پاکت  الك  و مهر شده  به غیر از بارگذارى در سامانه،  به واحد امور مالى مزایده گزار تسلیم نمایند.
3- برنامه  زمانى 

1-5- تاریخ  انتشار در سامانه ستاد: از تاریخ 1401/07/24 ساعت 09:30 تا تاریخ 1401/08/16 ساعت 08:15
2-5- دریافت اسناد از سامانه ستاد: تا تاریخ 1401/08/05 ساعت: 19:00

3-5- مهلت بازدید ملک با هماهنگى قبلى:  از تاریخ 1401/08/04 تا تاریخ 1401/08/05 ساعت: 8 الى 11 
4-5-مهلت تحویل پاکت الف(ضمانتنامه) :  تا ساعت: 08:00  مورخ  1401/08/16 

5-5-  مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه ستاد از تاریخ 1401/07/24 ساعت 09:30 تا تاریخ 1401/08/16 ساعت 08:15
6-5  بازگشایى: در تاریخ 1401/08/16 ساعت: 09:00 

آگهی  تجدید مزایده  عمومی 
 فروش  امالک تملیکی به شماره مزایده  ۲۰۰۱۰۰۱۰۱۴۰۰۰۰۴۵

اداره  کل  پشتیبانی امور دام  استان  اصفهان

مساحت نشانىردیف
عرصه

مساحت 
اعیان

پالك
ثبتى

وضعیت 
کاربرى نوع ملکسند

فعلى
قیمت پایه مزایده 

(ریال)
مبلغ تضمین 

شرکت در مزایده 
(ریال)

وضعیت شماره مزایده
ملک

1

اصفهان-خیابان 
پروین- خیابان 
عسگریه-    بن 

بست انقالب (20) 
پالك 190

تک برگ27022015190/9887
وضعیت 90/000/000/0009/000/000/0002101001014000057مسکونىویالیىشش دانگ

موجود

2

اصفهان-خیابان 
عالمه امینى 

شرقى-      کوچه 
شهداى سلمان 
فارسى- نبش 
بن بست شهید 

سلیمانى- پالك 
148

تک برگ113/0822015194/3678
وضعیت 32/000/000/0003/200/000/0002101001014000058مسکونىویالیىشش دانگ

موجود

3

اصفهان-
خیابان ولى 

عصر-کوچه نظام 
الملک-کوچه اژه 

اى-پالك 26

298/82420
 7110/23

و
7109/2 

دو سند تک 
برگ

شش دانگ
وضعیت 50/000/000/0005/000/000/0002101001014000059مسکونىویالیى

موجود

4

اصفهان- خیابان 
حکیم شفایى 
دوم- خیابان 
معلم- نبش 

بن بست سعید 
مدنى-پالك 51

تک برگ25530015190/28951
وضعیت 65/000/000/0006/500/000/0002101001014000060مسکونىویالیىشش دانگ

موجود

5

اصفهان-خیابان 
آب 250- کوچه 
شهید مرادى(13) 
-مقابل مدرسه 

حاج کمال 
داوودى- پالك 

13

تک برگ3005504858/84
شش دانگ

مجتمع 
وضعیت 150/000/000/00015/000/000/0002101001014000061مسکونىساختمانى

موجود

بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم  شرکت گل پونه صفاهان سهامى خاص به 
شماره ثبت 1252 و شناسه ملى 10260629059 دعوت مى شود در جلسه مجمع 
عمومى فوق العاده که راس ساعت 16 مورخ 1401/08/09 روز دو شنبه به آدرس : 
استان اصفهان ، شهرستان خمینى شهر،دانشگاه صنعتى اصفهان، شهرك علمى 
تحقیقاتى اصفهان، سالن جلسات ساختمان فن آفرینى یک تشکیل مى گردد 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

- اتخاذ تصمیم در مورد انحالل شرکت و تعیین مدیران تصفیه 

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده
 شرکت گل پونه صفاهان سهامی خاص به

شماره ثبت ۱۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۶۲۹۰۵۹

هیات مدیره شرکت گل پونه صفاهان


